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תורה

 רזלירזאימוקדורא

 הקדישים אבותי בזכות ה' חנני בהקדמה,כמבואר
 לעולמ. מועטם ארסותרחיצים.

 שטילא אלעזרחיים

 מאמר ושלום, חיים אות תלקיח, ד' אלעזר מנחת שו"תנעהמה"ס
 דהספידא, מלי מאמר תמיד, עולת מאמרות, חמשה צדיקים,זכרון
 בכתובים(. חיבורים )הפארי חלקים(, )ב' _ירה דט או"ח,נמוקי

 וכו' צים"ע הגה"ק אבא מר רכנן רב דבי בספרי ממהותוהשלמות
 כנים תפארת מנה, הלכות על תשובה דרכי זי"ע: וצללה"האדמו"ר
 ת"ג, הקדתי זהר התיקתי על ראי לחי באר ומחגוים, התורהעל
 רכזו למרן גבראל חמרת בבידור הנהות קצת תם אמונה,דרכי

 זי"ע, בנללה"ה ווקאל מהר"שהבח"ק



 לצררה תניינא מהיוראדברישנו

 תרפ.ד. דסליחות א'בעה"י,
 תליתאי. מהיורא תורה דברי החיבור לכתוב אתחיללעהקבה"ו

 מה במקום העולים תודה, דברי הוא כן ומעשהו החיבורתוכן
 כולנה ועל ככולם. רובם עולם. של ברומו העומדים בעניניםנוו-א.
 בטהרה הערה האבא ומעיר מאיר מהדורות. השלשה אלומעלות.
 במנהגם זי"ע. הבעש"ט הקדוש מדרך הנובעים רבותינולדברי

 או ירושלמי או בבלי בגמי רז"ל בדברי שרשן כיואמרותם,
 והאריז"ל וטוש"ע הרמב"ם רבותינו ובדברי ומדרשיםבזוה"ק
 בריך הלום עד באתי כי הצעיר עלי חסדו הפליא כי וס"הוכהנה.
 תור"ה. דבר"י תליתאי במהדורא תליתא"י אוריי"ן לן דיהינורחמנא
 בכ"י לאיוש"ט בסש"צ בכוח"ט בכ"ע לטובה הש"י יוסיףכה

 ומובהר שלי"א בית שקראו כיעקב תליתא"י בבנין תהזינהועינינו
 בב"א. ותורתו שמו כבוד ע"ד יעקב אלקי ישגבנושבאבות

המחבר
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 תליתאימהדורא
 )בלימוד ביצה מסכת בסיום שאמרתי מה בעה"י בזה ארשוםא.

 והנה לטובה. )תרעיד( הלז אלול בדשדש רבתי(הישיבה
 לה תמרה פצעילי מרבי רבי בר ר"ש מיניה בעי מסיים ביצהמסכת
 וגודרין לעולם באילן מתבשלות שאין תמרים תמרה. פצעילי )פירש"ימהו
 אותן וכונסין תמרי"ם כש"ת כלי הן חותלות להן ועושץ מדאילןאותן
 וצמוקץ גרוגרות אלא לר"ש מוקצה אץ א"ע עכל"ה( ומתבשלותלתוכן
 והוא לאכילה ראויין מתחלה שהן וצמוקין בגרוגרות אלא )פירש"יבלבד
 מינייהו דאכיל ואיכא בידים אותן דחה לא אלו אבל וכו' בידים אותםדחה
 להו קאמר דרבנן לדבריהם ואיבע"א עוד שם ואמרינן עכל"ה( וכו'הכי
 בפסח ורועות דיוצאות היכא מיהת לי שדו לדידכו אלא מוקצה איןלדידי

 עכ"ל וק. מדבריות לא רבנן וכ"ל הן דבייתות ראשונה  ברביעהונכנסות
 בעה"י סיימנו הן ורבותי. חביריי ידידיי והנה ביצה. מסכת בסיםהגמרא.
 התעורי על ללמוד לדבין א"'ה ונתחיל הקיץ ימי בסוף הזאת המסכתכעת
 באב מט"ו בלולה לימוד להוסיף צריכין עתה כבר אשר התווםיפחת
 לאשר דגךץ ימי על הוטרף לימות התורה מעלת של זו מעלה וישחולאה
 אם יותר שיוכל כפי אחד לכל ליסוד זמן ודכא ארוכות הלילותבחורף
 וכמאמר אשמורות בראש בלילה לקום 14 לילה חצות אחרי עד~סוד

 לגירסא. אלא סיעתא איברי לא ע"א[ ס"ה נגף בעירוביןחוק



 הגררה תליתאי מהיוראדברישנח
 מרגיש כי שאמד ז"'ע מרימנוב מהרס"מ הגה"ק בשם ששמעתיוכבמך

 ימי של מאשד יותר מאידים החורף חדשי של הצירופיםודואה
 שאין )מה בלילה החודף בימות ישראל שלומדים התורה מפני והואהקיץ
 המחיה על בעסקם ביום טרודים והם בלילה זמן שאין הקיץ בימותכן

 יותד שמאידים הטעם הגיד ז"'ע הגה"ק ]ואאמו"ר  עכד"קודבלכלה(
 כן שאין מה )ז"א( דדכודא אבדין שהם מפני החודף חדשי שלהצידופים
  עכתד"ק המקבא על היכר מעלת וידוע )רחל( רנוקבא אבדין הקיץבימות

 לעומת אמנם התורה. ידי על החורף מעלת זהו פנים כל עלואכמ"ל[
 הקיץ בימי שהם המועדים של המצות ידי על הקיץ ימות מעלת ישזה

 מתחיל ואח"כ הזה בחודש הזאת העבודה את ועבדת ניסן מתחילכאשד
 חג ואח"ז העומד ספידת ימי ואח"כ הסדר לילי של ומצות הפסח חגימי

 )טימוא המקדש בית חורבן על להתאבל מצוה המצרים ימי וכןהשבועות
 אמר כה "ש[ ח' ניכתה מדב' הפוסקים כמ"ש דמיא כד"ת קבלהמרבדי
 מדאורייתא מ"ע שהוא התאיבה חרש אלול חדש וכן החמישי( צום וגיה'

 נסה כדאמדינן ויו"ט מכל במצות דתקיף תשדי חדש האתנים ירחואחרז

 שאין מה כה, הקיץ בימי טפם דאורייתא עשה מצות וכ'ץ ע"א[ -אדף
 לפי שייך תשרי חדש כי ]והגם החדרה מן מהעד טים שאין בחורףכן

 לפי בפשיטות אמנם החודף. לימות דדכרא אבדים בבחינת הנ"עהבונת
 צדיך תשרי והיינו שלעבד השנה תקופת האסיף חג הוא החדרהמקראי
 במצות כתורף ימי על הקיץ ימי מעלת תהו השנה[ גמד הקיץלימות

 ע"א[ כ"א דף נסוטה חז'ע שאמדו והגם כנזכר הקיץ בימי שישהמוערים

 שאץ מה וכו' בה דעסיק בעידנא בין החשרה המצות על החגרהמעלת
 בחורה כי החורה על המצות מעלת יש זה לעומת מ"מ וכר מצותכן
 נפלאים דברים ומחדשים ובעיון בפלפול כשעוסעךט מעלתה בדובגם

 באדמונים כמובא ולפלפל לחדש שבע"פ תורה עוקד )חין בדביםודודתכם
 )על בזה יש אמנם( ז"ש. חיים דברי בעל מצ84נז הרה"ק מרץבשם
 הוא חלמלא ע"א[ קל"ח וח"א בזוה"ק חז"ל יסומרו וכמו הלב. גררתהטוב(

 את כשתפקע ג"ח( נפדק באדר"נ ומצינו השמעתתא. חדוה ל~כא)היצה"ר(
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 הוא( זה )בחטא שמא לרשב"ג ישמעאל שא"ר ליהרג ישמעאל וררשב"ג
 לפניך יושבין ישראל אוכלוסי כל היו הבית בוו ודורש יושבכשהיית
 את שיקבל אדם מוכן אחי ישמעאל )דשב"ג( לו אמר עליך דעתךזחה
 תנאים בארזים ואם זה( בעבוד הדין את עליו שהצדיק )היינופגעו

 ואנן קיר איזובי יעשו מה זה חשש שלהבת נפלה כאלו ושרפיםקדושים
 תורה בלימוד חי1 תתחזנו, ופלצות כבשתינו, נשכבה אבתרייון נענימה

 14 פסח בליל מצה אכילת פצות כגון מצות בעשית כן שאין מהלרבים

 וכיוצא דעוכות בחג סרנים ור סוכה או השנה בראש שופר קוללשמוע
 הלב וגבוהת דעתו זחה בזה עריך ולא מישראל ואחד אחד כל עושהזהו
  ומעשים בתפלה גם שייך חץ המצות עשיית בעת כראוי שמכוין)ואם
 אות חנ"זא מהנירא תורה דברי בחיבותו ןיכמ"ש תפלה עיף בכונת יוםבכל

 )שניבים דמצות מעלזת זוב ע"כ דמעות( בעשיית דוקא ואינו ע-ש[ה'
 ובפרט תורה בלימוד כמו הלב גבהות גבייתו שייך דלא הקיץ( ימיבכל

 כנזכר.לאחרים

 קטור לולבך קטר דאת הא ר( הלכה וש"ב שבת נירושלמי י"ללזרקו
 שממג עדה ובקרבן 3ף"'פך בים בספינה לפרוזם שלא היינורגלך

 כי הענין וזון אז. סכנה שהנא משום בספינה יפרשו לא והלאהדעוכות
 קשר הבאה( לשנה להצניעו הלולב שקושרים )ההע והלאה ושוכותפחג

 ארן כי להציל מה ואין סכנה דרך שהוא בים מלפרוש ורגלךספסלך
 ופירש"י ע"א י"" יף 1עיייבמ חיע שדדתה כמו יגרם בעוברי מצויהדוזודה
 הים ושלסגל סכנת מחמת ודייט ונא. לים מעבד לא ,3וי'כ נודפס[ובפרשת
 במצות כן שאין מה הלכה. של עומקה לתוך לירד מעשבת דעתםגרן
 ניו בסוכה כדמציע הום על הספינה על גם לקיים יכהים לימןמזמן
 לו דיה הלא "בספינה" באים שהיו וריקק ושתב"ע וריי בר"ג ע"שמ""
 %'" ומוט בו ויצא חג' זח באלף שלקום בלבד גמליאל לרבן אלאלולב
 כן שאין מה הספינה על גם לקיים יוכלו ישולב" כבן שמצות חץוכר
 דאת הנ"ע שבת הידהאפר דברי פובן שפיד ע"כ כנ"ל דשזודהלימוד



 מוררה תליתאי מהדוראדברישם
 מצות לקיים יוכלו לא שאז רבוכות חג אחרי )היינו "לולבך"קטר

 בהספינה עליהם שם שיגן מה ואין הספינה על ושורף בימותהמועדים
 ביצה הש"ס דברי להבין נבוא ובזה )ספינתך(. רגלך קטור ע"כ(בים

 רשב"י ר"ש סתם שהוא מהו האבי תמרה פצעילי מרבי דבעיבסיומא
 מכל הקדושות הנצוצות המה מזולל יקר להוציא אמת דרך לנוטיירה
 מרבינו נתבאר אשר ועפ"י דלבא ברעותא ומלולא ובעובדא גשמיענין

 העולם אין כי ז'ע מפאע הרמ"ע הגה"ק שביאר וכמו האריז'עהקדוש
 לשם כונתו אם כי "רשות" זהו הוא כי עליו לומר ששייך גשמידבר
 הוא אז בלבד לבו לתאות הוא ואם וקדושה. מצוה רבר הוי אזשמים
 שלא היינו תמרה פצעילי דר"ש אליבא ששאלו וזהו ח"ו. הס"אחלק

 בשלימות לשמה נעשו שלא המצוות )היינו כפירש"י צרכן כלנתבשלו
 הנ"ל כפירש"י הלולב של תמרי"ם כפו"ת בתוך אותן ומשימיןכראוי(
 ואח"כ בחה"ס( לולב נטילת אחרי תמרים מכפות העלין שמסירים)והיינו
 שלא המצוות ל14תז תיקת יש אם והמועדים המצות בגמד החורףבימות
 מחמת מוקצה )דהיינו מוקצ"ה בכלל אינן ואם כנ'י צרכן כלנתבשלו
 בעת בו ליגע שלא הקדושה מצד ומופרש נבדל שהוא ואיסורמיאוס
 ומוקצה נבדל אינו העולם מן )דבר מוקצה אין דלר"ש רבי ואמךקודש(
 כנ"ל פירש"י לבד וצמוקין גרוגרות אלא הנ'ץ( הפנימיות ש" פיעל
 ט"ב[ אות ח"ז ד"ת נעכז בידים שתן דחה וזעא לאכילה רשויין מתחלהשהן

 אומך יוחי בן ר"ש ע"א[ ט' ניו בחגיגה דבמחב" לשיטתו בזה ר"שהיינו

 תלמיד זה ואיזה ונתעוות בתחלה מתוקן שהיה למי אלא מעוות קוריןאין
 שהיה "מוקצה" לקרותו ראוי ה"ה המתנ" עכ"ל התורה מן הפורשחכם
 ופירש שנתעוות עצמו את במים דחה והוא כנזכר( )ת"ח מתחלהרשי
 ופירש שנה ע"ב[ מ"ט דף נססחט רז"ל ששמרו כמו )והיינו התורה מןונדחה
 שנכשל רק בירים עצמו את ודחה פירש שלא מי אבל מכה,( יותרגרוע

 איע זה והרי תיקון לו יש עדיין לשמה שלא ומצות בתורה אובעבירות
 אלו בכמו משאירין רבנן אבל כנזמר מהקדהעה לדהותו מוקצהבכלל

 ביזתם(. עצמם את ובדדו נר(1 שלא)אפילו
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 אותו קודא הקדושה וצד )כנ"ל. מוקצה אין לדידי לרבנן ר"שוא"ל
 המכונה הס"א וצד בהקדושה בפנים מבית שהם היינו"ביתיות"

 כנודע הס"א נקרא שממון "מדבר" כי "מרבדיות" קורא מוקצהבשם
 מיהת לה אודו כנ"ל( )שמחמידין לדידכו אלא ז"ל( דאשוניםבמקובלים

 בזמני המצות מעשי )היינו בפסח המצות( )במעשי ודועות דיוצאותהיבא
 ושמ"ע סוכות האס"'ף זמן השנה )בתקופת ונכנסות כנ"ל( מפסחהקיץ
 במחברת וכמבואד כפידש"י. מרחשוון )י"ז ראשונה ברביעה שלים(יתודא
 ימי סוף בשמ"ע הגשם בבדכת סולים עוהיחודא האריז"ל מכתביהקודש
 ובבחינת דאשונה ביאה בשמ"ע ה" הימים אלו כל מעבודתנו דסוכותחג
 שניה ביאה זה הרי מרחשוון בי"ז ע"ע דאשונה מביאה מתעברת אשהאין

 תקופת סוף כי ונמצא חשון[ חדש כמאמו יששכו שעו כח" מזה וייתשועיי"ש
 זמן מדחשוון ב"'ז נשלם בפסח שמתחילין דבורה מן מהמועדיםהשנה
 לרבא ד"ש וז"ש בשלימותן( פנימה נכנסות ואז כנזכד ראשונהדביעה
 הגמרן עד הקיץ מימי ומועדים בחגים שעושיך בהמצות מהשת ליאודו
 הרוב פי על גישת בזה ששייך התורה בלימוד על3 חולקים אתםאם

 שכל כיק גיאות בהם שייך דלא בהמצות לי אודו פנים כל עלוכנזכר
 "בייתות" דאשונה  דביעה עד הפסח מזמן וע"כ כנא כזה ענשה ואחדאחד
 ביתה בבחינת בקדושה לדבניסן יש כראוי לשמה עושין אין אם אפילוהן

 מדבריות אלו דגם כנק( בזה )המחמירים חכמים לו השיבו זה ועלפנימה
 שלא המצות עשאן אם ר"ל( הס"א לצד שממק מדבר ברינת )הייתק

 סמיכות חיש  שמו. יתברך פועלן לחים כונה צריכות רק כנזכרלשמה
 "יום הראשונים בלשת "ביצוף' שנקראת בתהלתה סופה נעוץהמסכת
 דומז שב דיום משום חכמים סמיכת בהקדמת שכתב מה פי עלטוב"
 יו"ד כמו עגולה שהוא וגז"ד על רומז ובגבה טוב שכולו יום הבאלעולם
 שנברא בה"א ולא ביו"ד נברא הבא דקןלם לומר קיבול בית להשאין
 פניות לשם ודממות התורה לעשות שלא מורה חזן עי"ש הזההעולם
 הזה. עלים הנאת מוץ לקבל עצמו לטובת קיבול בית לעשותן ולאוגאות
 יעזכם יתברך חתשס דקלו. הדברים לכל לבבכם שימו ורעה אחהועתה
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 הדעת והרחבת נחת מתוך באמת לשמה ולעשות לשמוד וללמדללמוד
 במאדה וישועה גאולה שנת לאיוש"ט צדיקים של במפרן וכוח"טבקדושה

 בכ"י.בימינו

 שבהמצוות יען התורה על המצות מעלות צד לחד לעיל שכתבנווב:זדק
 התודה בלימוד כן שאין מה גאוה לידי לבא כך כל חששאין

 מצינו למה בהקדמה חכמה בדאגנית הקדוש מדן שחקר מה ליישב ישבזה
 יותר העשרה מעלת היינו התורה על המצות מעלת ע"ב[ כ"א נתעניתבש"ש
 שאמדו חייא ד' וגם רבא על אביי וגם אומנא אבא כגון התורהמלימוד
 בזה ח"ג תורה בדברי בדברעו ]וע=ן בכתובות כדאיתא חייא מעשהגדולים

 שהתורה משום 8שן ותירץ חז'"ל מדברי עוד בה"ח שם הביא וכן ג'[אוח
 יקיים כיצד אדם קרא אם כגון אחת בשעה יעשה המצוה הלכותהינו
  עשיית ולתיקון פחות או  בשעה המצות סיד יקרא לולב או סוכהמצות
 לשם העוד שיעבוד עד תפילין המצות לתיקת וכן אחד יום מבטלהמצוה
 הוא ללמוד והקריאה דב זמן צדיך והכתיבה הבתים שיעשה ועדקדושה
 דיבשית  עכ"ל מבאיבוד יותד במעשה מתתקנת שכינה ולכך מועטזמן

 בכל כשצוה בהלכתה להעמיק באמת כי ישובו להבין זכיתי ולאחכמה
 זמן צריכים וללמד ללמוד להגות נצטוינו כאשד למעשה להלכהפרטיה
 להגות והצריכים הדין מעיקר ודוע תזוע, לא ומינה בה ובלה וסיברב
 לזה וצריך ברורה. והלכה תורה. של לאמיתה הלכה ולבדד ולילהיומם
 ביה נפק מישגביה לולב כגת המצדה ע"ת כן שאין מה מאוד. דבזמן

 וכן ע"א[ מ"ב ]סוכה בגמראכדאמדינן
 2ןן5"

 אהד ביגע חובתן ינץ יוצא
 כן שאין טה שם[ ח=ם אות נח" ]יע=ז ל"ז בסימן כמבואי קליוכששיוע
 חכמה בראשית הקדוש ומ"ש פף, להם שאין כמים שכ"א הלכותיהלימוד
 ונעבה המצוה יאין פשוט הנה ושפרשנת ועורותן הבתים עשיית זמןמענין
 אלו לעשות שיוכלו הסופר או בתים להערפה דק זאת לעשות דמדםעל
 רובן אבל אנקתם אלפים כמה בין ש אלף מני אחד תרכול שמנותתהו
 אין המצוה בעקרית כי שפיד לדרכנו אמנם כלל. חשת יעשו לאככה,
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 כן שווין מה ומצותו בחיובו כן עושה אחד שכל כית כך כל גאוהחשש
 על מ"ז[ סימן ]או"ח בט"ז ]וכמבואר בה לעסוק שמצוה התורהבלימוד
 כאשר ח"ו גאות לירי לבוא שיוכלו כנודע[ תורה בדברי לעסוקהברכה
 טעם שזהו י"ל ע"כ התודה חכמת לימוד דעת ועומק שכל קצתישיג
 כנ"ל: בהלכתה העוסק המצוה מעלת על עשיית מעלת שאמדוחז"ל

 הו"י' השמות מספד ומצאתי יגעתי וספדתי חשבתי בעה"י הנהב.
 שורש ז"א בחינת הוא )אשד משה תודת בתוה"ק )א(ב"ה

 מספדן כולה התודה בזאת והנה כנודע( שבכתב תודה והוא האילןוגוף
 עם אח"ד הו"י' אלקינ"ו הו"" ישרא'ל שמ"ע בגימטד" והוא תת"כאלף

 ישראל כעמך מי בדיה ע"ב[ ג' ]ין חגיגה בתום' מובא המדדש ע"דשב"ת,
 אמדו והנה עי"'ש והקב"ה ושב"ת ישדא"ל זה על זה מעידין שלשהכי

 הענין וזרא תוד"ה. ניתנה בשב"ת עלמא לכולי ע"א[ פ"ו דף ]שבתחז"ל
 אודיית"א כי חד. וישראל קוב"ה, אורייתא, ע"א[ ע"ג ]ח"ג בזוה"קשאמרו
 פרשה שגת תורת במאמרעו ]רעיון חד והכל תוד"ה ניתנה שבו שב"תבמקום

  שבת מס וגו' ישראל שמע עילאה יחודש כי שפיד מכוון דזהוקדושים[
 שהוא וכמו מש"ה תוד"ת בתודתנו השמות מספד תת"כ אלף כנזכרעילה
 ד"ת היושבת לעום ש'יד מעמוד האדת"ל בכונות כמובאד שב"תבחינת
 חשעוד"ה שבת תודת במאמרינו פרשיות בכמה בזה שהארכנו וכמולמש"ה
 משה בבחינת אתפשט דדוחיה וררא דרק בכל מש"ה יזר עלמתפשטת
 אנכי עד התורה מתחלת הו"" השמות כי רמוז וע"כ כנודע, קאמרשפיד
 הכתוב בסוד אהת"י בג'מטך" תי"ט מספך ד(מ יחרק ]נפרשת אלקיךהו""
 התורה לו ניתנה מש"ה כי מש"ה בחינת ודוינו את אחת"י לחכמהאמוד
 היינו יותר עליונה בבמוי הוא אמנם מש"ה כל"ת ביום ויקי כדדדישכולה

 כי צן ברקס פפח וכן כב"ס כסר. ]ערקפ פשקוח כמגלם כמ"ק הג"ה.)א(
 ורוקכ"י סו"י' ירמי מכל כיס ייגס חקכ קילס סחקכוטסכל

 חקמן מעקם מק כי נזוס"ק כעג כן כי לעבש לקלס % סופר ק~סקמע
 פיי"ק. פכל"ס וכו' סו"י' קל חסכון קירוע מי כקלקלויפח
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 הפיז לא"ה בחינת לבינ"ה זכה מש"ה כי במקובלים כמבואר עלאהאימא
 ואורייתא בחוכמת"א ת"י ובראשית החכמ"ה מקור בחינת והואקה"ק

 לחכמ"ה אמוד בחינת נקראת התורה ע"כ ידו על ניתנה נפקתמחכמה
 כן מפורש והוא דבינו. למשה התורה וניתנה ונאמר כנזכר. אתאחת"י

 מש"ה גבי ד'[ ב' ]שמות שנאמר עה"כ ט'[ הלכה ]פ"א סוטהבירושלמי
 אחות"ו וכו' נאמר ברוה"ק זה פסוק שם דדיש מרחוק אחות"וותתצב
 הרמיזות אלו והבן עה"ש. הירושלמי עכ"ל את אחות"י לחכמ"האמוד

 בעה"י.לפלא

 התורה חצי שהוא דגחו"ן ו' עד התורה מתחלת הו"י' השמות מספרדגש
 שם שנאמר גדו"ן על הולך כל בכתוב רומז י"ל תרצ"ב,המה

 הראשון אדם בחטא הנחש עונש שנאמד תלך גחונ"ך על ברמז הואהוא"ו
 הראשון אדם בחטא כן ועל הנחש ידי על הקללה התחיל משםאשד

 מבחינת הוא אפשר( בדרך דברינו )וכל הראשון תורה ד~פר בחצישנאמר
 לברוא במחשבה שעלה אלקי"ם ברא בראשית עה"כ רש"י כמ"שאלקי"ם

 נמשך והלאה מבראשית הדאשת חצי ע"כ וכו' הדין במדת העולםאת
 אלקי"ם צירופי מק"כ דב השתלשלות אחדי שמשם וכית אלקי"םמשם
 כח היה וע"כ האדיז'ע בכתבי כמבואר אחדים אלהים לבחינת יניקהיש

 בהר ארורים י"א יש וע"כ אז העולם ולהחריב ולהריח להסיתלהנתש
 בהר הנחש משורש דובללה כי גריזים בהר ברכות י"א ולעומתםעיבל
 עולה גדיזי"ם ה"ד ברכ"ה ע"כ גריזי"ם בהד הברכ"ה זה ולעומתעיבל
 זה ידי שעל הבג"ש שודא רגחו"ן ו' עד הו"י' שמות כמספרתרצ"ב
 איש דרכי שי' ברצ"ת בכתוב י"ל ]ועפ"ז ר"ל והקללה הדיניםנמשכו
 שיתף בחי' השני מחצי ואח"כ נ"ר[ אות ז' מהדורא ]בד"ת מ"ש עייןוכו'
 מספד גדיזי"ם ה"ד בדכאה מספר 012 מדובה ע"כ וברכה הרחמיםמדת

 בחינת טימוא השני בחצי המתקתן ונתגלה הרשימון בחצי הו"י'השמות
 כנזכר: ובדכהרחמים
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 גב" אליהו שכיח דהוי מרבנן בהג"א ע"ב[ פ"ה ]יף ב"מ בש"מג.
 דדקיע למתיבתא סלקי כי רבנן לי אחוי לאליהורא"ל

 תסתכל דלא חייא דד' מגוהדקא לבד בהו לאסתכולי מצית בכולהוא"ל
 מגוהדקא לבד ונחתי סלקי כי מלאכי אזלי בכולהו סימנייהו מאיביה

 ובעץ הגמרא עכ'ע וכו' ונחית סליק דמנפשיה חייא דד' קתדדא()פירש"י
 וז"ל אלו הגמדא רבדי פ" מ"ב[ פ"ר העיבוריט ]שער האריזתן לדבינוחיים
 וז"ש ע"ב[ רמ"ה ]זח"א המלאכים ממדרגת למעלה הם הצדיקים נשמותהנה
 חוץ אותן מעלים המלאכים היו הצדיקים נשמות של הכסאות שבכלכאן
 שנעלו היה כבוד שיותר נדאה והיה מאליו עולה שהוא חייא דד'מכסא
 שאלו ופי' הזאת מעלה מה כן אם בעצמה היא משתעלה המלאכיםאותו

 עם שנחצבו המלאכים הם הצדיקים נשמות של כסאות המעליןהמלאכים
 נוודא הכסא ע"ב[ ל"ה ]סוטה רז"ל שאמדו כמו אותם נושאת והכסאהנשמה
 הכסא את מעלין שהמלאכים ונדאה נושאיו את נושא והאדון נושאיואת
 יותר עולה אינו שהמלאך מדריגתן עד אותן מעלה הכסא )באמת(אבל

 למעלה שהיתה חייא ד' של הכסא ולזה אחת נקודה אפילוממדרגתו
 לעלות יכולין המלאכים היו שלא מאליה עולה היתה המלאכיםממדדגת
 עוסקים שהצדיקים ידי שעל כנ'ע נחתא ומגדמא סלקא מגדמא וזהועמה

 ועדיין הע"ח. עכ'ץ המלאכים מן למעלה מדרגתן טובים ובמעשיםבתורה
 בתודה עוסקים שהצדיקים ידי שעל הטעם מ"ש מאוד ותקצףיפלא

 ואמודאים התנאים שאד וכי המלאכים מן למעלה מדדגתן טוביםומעשים
 עלו בכסאותם מדוע כן ואם טובים ומעשים בתורה ח"ו עסקולא

 חייא. ד' של כסא 8מ ולא עמםהמלאכים

 הגהק בשם אצליע המקובל פי על בעה"י שפיד ~שב ישאוקנט
 דרכו שהיה במעזיבוז ומנ'צ ישראל( שהב )בעל ז"'עמאפטא

 וכזפ ידבר עילאה לצד מילין דחכמתא במילי משתעי להיותבקודש

 שומע כל השתומם אשד 9ד וגוזמא חידות בלשון הדברים וכזמההצניע
 אתירא זה מה 8"א והגיד ים( מני עמקו ז"ל דבריו )ובאמת מבקונרע
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 של הפתחים שומרי ממלאכים פטירתו( )אחדי העליון לעולם מביאתיכ"כ

 עמי( אקח )מאשד לו אתן אחד מלאך אמצא אם הלא עדן גןהיכלות
 דג1לאך טעם לא וכחשן מתיקה מיני לחם של או בשר של א'אשישה
 א' ומבינה מזה גדול העתר ובשער עדן לגן יכניסוני זה ידי רעלמימיו
 מעולם טעם לא וזאת ועתיק טוב יין בקבוק לו אתן גדול היותרשם
 מובן ולכפירה  עכד'וק. כיוצא וכן גדול היותר להיכל גם יכני%ניע"כ

 דאכילה במידי שעשה טובים ומעשים המצות ידי שעל יחשוב כיבפשטות
 ידי העל גשטיות מצות בשארי וכיוצא הכונה בעומק באמת שמיםלשם
 וסא"ל ע"כ פ"ח דף ]שכת כדאמרינן התודה מלקבל המלאכים נדחוזה

 המצות לקיים יוכלו היא בניכם, יש יצה"ר וכו' ירדתם למצריםכלום
 ע"כ והגשמיים וארציים מצות מקיימי ישראל כן שאין מה גשמיותשל
 אצלם גדולה חשיבות הוא ע"כ המלאכים ידעת וזהו התודה ניתןלהם
 בכל עדן בגן ליכנס יזכרו אלו וע"י הזה עולם של מעשיות מצותעניני

 שעשה והאכילה המצות בזכות והיינו הנזכר הצריק כונת וזהוההיכלות
 לא וזאת נפשו לשובע אוכל צדיק הראויות כונות בה וכיתבגשמיות

 כנזכר: כלל המלאכיםיוכלו

 והא דוקא חייא ר חשיבות  לענין בפשטות הע"ח דבתי להביןאמנם
 ד' כהנצו יני כי ע"א ק"ג דף וככתובות כב"מ ]שם שאמדוכמו

 דלא לתורה דעבדי מינצית קא דידי בהדי חייא ד' דא'ע ח9א וד'חנינא
 נישבי וגדילנא כיהגא ושדינא אתקנא עבידנא מאי מישראלתשתכח
 עכ'ע חייא מעש"י גדתכם כמה רבי דאמר היינו כו' וכו' סביוציידנא
 בגשמיות דייקא ה9א מעש"י גדולים מהם חייא ד' מעלת דזהו הייהגמרא
 דגחתרערש שם שהסביר )וכמו %בים ומעשים ומצות התודה  בעדשעקשה
 אות לואל בזה כדברים ]התיז בלבד( בכח הלא בפועל ד"א הייא ר'דמעשי

 דדוקא בקמ"י שיטב מי111ב זה דלפי ק"ג[ אות התיצא מהדורס תורה וכדבריא'
 המלאכים ע"כ כנזכר מישמר ח9"א מעשי גדתכם ביותר שעסק ח9אר

 ובנה מעשיוה ממצות שלו שהש"ע חייא ר' של הכסא עם עוזיםאינם
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 כן שאין מה בזה מעולם חלק להם אין המה כי עמו להתחבר יוכלולא
 שכליות מצות ועבורה בתורה יותר שעמקו ואמוראים התנאים שאריעם

 כזה עובדים כן גם המה כי לעלות המלאכים גם יוכלו ובזהוצוחניות
 בשם ד'ן הלכה ]פ"ז סוטה הירושלמי דברי תבין ובזה בעה"י ונכףכנזכר.
 תורה בעלי של בצלה מצות לבתיי צל לעשות הקב"ה עתיד מ"אר

 דמצות לשיטתו חייא ר' והיינו עיי"ש הכקל בצל החכמה בצל כימ"ט
 כנזכר: מאוד חשובים וצדקה בכסףמעשיות

 מותר עצמו את דמאנה דמי ברמ"א. א'[ סי' ש"ח ]י, תרים ולש"ער*
 קשים הם והדברים נ"ג[ אות ח"ז בד"ת מ"ש ]יעייזלהנותו

 הוא ואם לעצמו להרע בזה יפעל ומה עצמו את שמאנה הוא דמילהבין
 כי וחושב עצמו את ומאנה דרכיו לכלכל איך מבין שאינו ושוטהפתי
 בשביל הפתאית )בעצתו לעצמו רעה עהשה הוא ובאמת טובה בעצההולך
 ולהנותו וגו' תונו לא על לעבור מותר שוטה( )שהוא זה בעד וכיעצמו(
 בנמ"י( מובא מהמדרש הוא שמקורו )מה בזה נדחק ד'ן ]ס"קובסמ"ע
 עצמו את אדם להונות אדם בני דרך ראין כיון פירושו שסיים מהעיי"ש
 כתב ומה"נ ארץ והדרך ישוב בכלל שאינו עמיתך נקרא אינו הכימשום
 מי על אלא מוזהרין דאין י"א וז"ל וכתב עירבב שושן ובעיר מורעםכאן
 עצמו את מאנה הוא הרי אלקים ירא אינו אם אבל אלקים יראשהוא
 קאמר דחדא כן למור"ם כל גם דפי' מראה עכ"ל כן גם להוניהוומותר
 העדיין הממ"ע עכ"ל תניא בדלא תניא תלה שושן  עיר דברי ולפיוז"א

 )עיר הלבוש זקיני דברי ליישב כדי וגם להבין תבלין צריכיןהדברים
 ונחמדים מתקבלים דבריו ובאמת יד כלאחר רחשם הלמ"ע אשרשועה(
 בשביל וכי כנ"ל קשה עדין הסמ"ע רבדי לפי )כי הרמ"א. דבריבפירוש
 ולהנותו ממנו לגזול מותר הישוב מן שאיש עד כך כל שוטהשועט

כנזכר(.



 וצררה תליתאי מהיוראדברישטח
 של היא"צ בעת כי זי"ע הקדושים מאבותי ששמעתי מה בזהונקרים

 התאספו אשר ברימטב זי"ע מענדל מהר"מ הגה"קרבינו
 הה"ק אז הגיד הסעודה ובעת כנודע זי"ע הדור וצדיקי גאוני עולםגדולי

 הל )אשך הז[ כ"ה קדושים )בפרשת עה"כ )מדימנוב( זי"ע הכהןמהרצ"ה
 אמית"ו את אחד כל תונו שלא הענו עמית"ו את איש תוש לא אז(היא"צ
 להונות שלא כנודע[ אחה"ע באותיות מתחלף  בעי"ן ]אל"ף שלו)האמ"ת
 התבארו כן הוא( נהפוך ובאמת ה' בעבודת אמת בדרך הולך כיא"ע

 התורה את ורוממו שבחו אז שהיו הדור וצדיקי חסידים בלשוןהדברים
 העומר ספירת לסוד בזה שכיון ]ואמרו שלהם אכסניא לבית כשבאוהזאת
 לאשר שדעתו כונתם כי פשוט ונראה יושר. ספירת בימי אז היהאשר
 פעמים ועשר ר"מ מספר ברבוע לאקי"ק לכוון העומר בספירתצריכין
 אק"'ק מספר הוא וכן אמ"ת שיהיה האל"ף ולהמשיך מ"ת גימטר"ד"ם

 צריכין ע"כ האמ"ת מדת )בנפשו( לתקן אז צריכין ולאשד אקי"קפעמים
 יתאחדו לעניננו עכ"פ ואכמ"ל[ כ"א שלו האמ"ת להונות שלאליזהר
 זעתני קדתם דברי בפירוש להבין הנ"ל הכהן מהרצ"ה הקדושדברי

 עזיא כיון אלקים ירא אינו עצמו את מאנה הוא ראם הנ"ל.הלבו"ש
 ר"ל( השקר בצד הוא זכי להנותו מותר וווט שלו האמת מאנה עצמואת

 שהקשה מה ומיושב ומצות בתורה עמיתך אינו אז כי מבואריםוהדברים
 לכוין בימינו במהרה יעזרנו ה' הנ"ל. כל וכן הלבוש זקיני עלהסמ"ע

 בכ"ע. לאמיתולהאמת

 יודע שאינו מי כי א"ע שמאנה ארם בני מיני שני יש כי דאמדןוהא
 שאינו יודע איש שטותו ומחמת הליכתו ועצת ומעמדו מצבולכוין

 יחשב שוטה בכלל ע"ע ועושך את מאנה ובזה הוא יודע כי וחושביודע
 כן שאין מה ~תו. לגזול היים להנותו שמותר לדידן לומד שייךולא
 בהשקר כך כל משוקע היא אחרים דעת לגנוב ומרמה בערמה שבאמי
 את המאנה בכלל חע לאמת השקר וחושב עצמו את מאנה שהואעד

 הנ"ל: הלבוש וכדברי להטטו ומותר שמים ירא שאינועצמו



 שסט יצורה תליתאי מהיוראדברי

 לפרש יתכן איך יפלא ולכאורה י"ס[ ג' ]איוב הוא. שם וגדי קמןה.
 )במעשיו( הקטן מהי הכל העליון בעולם ששם ממשכפשוטו

 ועונש שכר ואמונת לד"ת סותרים ח"ו נמצא ומעשים( )בתורהוהגדול
 יגיע לא וחוטא( רשע כי )אף במעשיו הקטן בתינוי כי הגמולבקולם
 בתשלום כום הם הפכים ושני טובים במעשים הגדול עם יחד שםלהיות
 ז"'ע מהע"ש וכו' הה"ק אאזמו"ד מפ" שמעתי אולם מעמהםגמול

 ראיתי הפוך עולם ע"אן נ' דף ]פסחים חז"ל והאמרו דרך )עלאבדפה"ק
 הוא כן ראית ברור עולם בני וא"ל למעלה ותחתונים למטהעליונים
 הסרים חסידים בהרבה גדולה הנהגה לאחד יש אם חושבים לאשרהפירוש

 רק אחד לצדיק יש אם לעומת "גדול" גתה יחשבו וכעצאלהשמעתו
 בצלו המסתופפים הנ"ע[ דאחד ערך ]לפי אנשים מעט היים קטןעולם
 יתברר האמת בעולם ע1ם כי הכתוב מזהיר כן על ייקטן" עמוויחשבו
 ושם הזה בעולם שכרו קיבל הגרולה מההנהגה וזהו להיפך הרובעל

 שלא הצדיק לגבי "קטן" שמה נחשב והוא מעט שכדו העליתבעולם
 בהשגתו "גדול' גום הנקרא וזהו הזה בעולם רמה בהנהגה שכרוקיבל
 ודא )מי וגדול קטן וז"ש( הנזכר[ פסחים הש"ס ]וכדכדי נשמתו ועונגכבכדו
 בעולם שם שד"א )מי הוא שם רק( נודע זהו הקטן, או הגדולבאמת
 לי שהגיד הנ"ע אאזמו"ר  עכד"ק כנזכר האמת( זוע גדול (1 קטןהעליון
 אז ידענו בהלין ירמזון ומה מי השל ימים( עשרה )בערך פטירתוקודם
 קדשו ורוח רגחזלקותו הכנות מעניני )וקצת ואכמה פה האסף עתואין
 עליו. דדוספידא בטילי צדיקים זכדון במאמד מנה. אפם כתבתיוזהו

 זי"ע(: שמה הטרורה צוואתו עם כביר זההנדפס

 ז"'ע צדיעךם כמה בטום הקודמים דחסידים בפומייהו מרגלא הנזףך.
 בעל ז"'ע מזידיטשוב מהרצ"ה רבינו הה"ק ברוםובפרט

 בדרך היע וגו'. ה' אל קוה עה"כ י"ד[ כ"ז ]תהלים שאמד צביעטרת
 בדרך שיושיעני שמו יתברך )לבקשו ה' אל ק"ו( כמו )שרעשו קו"הרמז,
 זה ולעומת יותר(. וטובה קרובה הישועה לו נראה מכאן כי הלזוקו



 רנררדו תליתאי מהדוראדולרימר
 עובדים אנחנו וכי שאמר דעימיה ועוד מרבר אחד קדוש בשםשמענו
 סתם יתפללו ע"כ להושיענו איך עצות ~מדו שנצטרך כזהלאלוקי
 אופן. ואיזה ודרך קו שום הזכיר מבלי בימינו במהרה יושיענושהשם
 המה. החיים בארץ אהגר הקרושים ררבוותא פלוגתא כמו בזה דהויונמצא
 דהמחכיר ע"א[ ק"י נדף ב"מ בש"ס הראשונה כדיעה מפורש מצינואמנם
 רובא וכשתדוף שעודי וזרעה הוא ואזל חיטי זרעה וא"ל לחבירושדה
 כ"ח[ כ"ב נאיוב בי מקויים הוי חיטי זרעתה אי רא"ל מסתברא וכו'דבאגא

 ס" חמס בטוש"ע פסקיכן עכז שר נגה דרכיך ועל לך ויקם אומרותגזר

 יעשה היוצר מן שתבקש מה אומך. ותגזך בד"ה ופירש"י ב'( סע"שב"ב
 אלא ביסעורים שיצליחני השנה בתחילת השמים מן בקשתי לאואני
 כך כל מינה נפקא לו שאין בדבר דגם מפורש הרי רש"י  עכ"לבחיטין
 כית כן פי על אף שדוח שיתברך רק בשעורים או בחטים ירויחאם

 העל שעורים וזרעו בחטים סרצליתרוש השמים מן וביקש קו לושעשה
 ולבקש פרטי ודרך אוש היינו קו לעשות שצריך הרי הצליח לא זהידי

 לבקש הצדיקים כדעת גם י"ל אמנם ככה. על שיושיענו יתברךמהשם
 התפלל שהוא הוי  עובדא אך יותר דמי שפיר אווי וזוח כנזכרבסתם
 וגו' שמר ותגזר בו שמקויים וזכה בחטים שיצליח רק פרטי קוועשה
 אמנם בבקשתו אומר שגזר דבורו כפי היינו בחטים רק שיצליח נגזרע"כ
 כית שכירתו רמי מהשוכר ממק להוציא יכולכן כזה מספק דאיךתקשי

 קשה זהו אך גרים החוכר של המזל שלא הרי דבאגא רובאדאשתדוף
 כ"ח סימן ה' נחלק מנח"א בחי' בעה"י הלכה בפלפול בזה והארכנובלא"ה,

 בכתובים: המההלא

 תרפ"ד( ואתחנן פרשת ג' ליום )אור הלילה בחלום ולראוניז.
 בסדר ומספרם סימנם כפי רומזות התורהשהמצוות

 בנים לחשותי הכונה האריז'ע פי על ורביה פריה )א'( מצוה דהיינוהתורה
 ייעת"ר כ"א[ ב"ה ובראשית בהכתוב לכול ורביה פריה מצות קייטשלא
 בצורת להעטירן ויעת"ר סל ע"י אותיות יזה העל עפ"ר הוא כי לה'יצחק



 שעא רצררה תליתאי מהדוראן124רי

 היו"ד עילאה ממזלא ולהמשיך התחתונה ויו"ד האמצעי הקו הייםאל"ף
 כנודע תרע"א ויהיה בשלימות האל"ף יהיה זה ידי ועל מהאל"ףעליונה
 היינו מילה הוא )ב'( ומצוה א'. במצוה האל"ף העיקר הוא כן ואםשם

 שנים לבוש ביתה כל גי ע"ב[ ימ"ח ]ין ויחי פרשת דבזוה"ק חז"לכדברי
 דהייה מילה מצות שם כדחשיב )ב( שנים אלא שנים א"ת כ"אן ל"א]משלי
 מל(. לא כאילו פרע ולא )דמל מילה מצות הם הב' אלו ופריעהורתוך
 יעקב ירך כף ותקע כ"כ ל"ב ]בראשית הנשה דגיד הל"ת הוא )ג'(ומצוה
 ט' ]יקיא מצות וכן ג'. הוא וע"ע מדתו וכצדע באבות השליש"ישהוא

 על והיינו שבתורה נתעזז( מצוה מספר הוא עמיתך את תוכיח ופכיהס"ז[
 היים שמך קרא תואר פרי יפה רענן זי"ת כ"ז[ הא חימיה דגךטבדרך

 בבחינת תורתו מכח ויומשך הרבים מזכה יהיה זה ידי ועל לאחריםלהוכיח
 דוזודה כסדר מספרן על ולדרוש י"ל המצות בכל הוא וכן וגו' רענןזית
 עשה מצות כי הוא כן ראיתי בבוקר )ובעיתי לילה. בחזיון כאןעד

 יעזרט יתברך והשם פלא. והוא שבתודה( תי"ז המ"ע היא תוכיחששכיח
 בכל ורמזיה סודותיה ועמקיה בתורתו ולהשכיל להבין בימינובמהרה
 בעל הק' מרן מ"ש "נפש "כמת בסי"ס נערו לטובה: ושבע"פ שבכתבהתורה

 זי"ע[.בנ"י

 הנגעים את שדוחה מילה גדולה נחמיה א"ך ע"ב[ ל"א ]יף בנדריםח.
 אם רבתא זהו דמה זה על שעמד במהרש"אועיי"ש

 את שדוחה פשיטא כן אם מיניה לקיל כשטריק ההסוד שבתדוחה
 במגילה הש"ס דברי על שדומע ורע לאו רק הוא בהרת דקציצתהנגעים
 שנתנה מחוך אחא רבי אמר בשמינית רפואה לומד ראו ומה ע"ב[ הי]ין
 ויש דגמרא עב'ע בשמינית קבעוה לפיכך רפואה שצריכה בשמיניתמילה
 רבותא דחשמעינן מה על תירץ בנזכר שם בנדרים המגחש"א דהאלדקדק
 שאין מה בזמנה שלא אפילו מילה התנו הנגעים את שדוחה מילהגדולה
 לא בזמנה שלא מילה כן ואם בזמנה מילה רק אחזה דדותה בשבתכן
 השמיני ביום מלין אין דוש בוהמינית ושניתנה השמינית על למנצחשייך



 רנררדן תליתאי מהיוראד21רישעב
 בגויה גניז סובא וכנראה ח-שוני. ואומד וצווח בזמנה. שלאמלה

 ועיי"ש ע"אן ס"ט רף כ"ג ]תקון התתוה"ק רבדי פי על בזה גםדהגמדא
 שהוא הד"ר בסוד הוא בשמינ"י מילה דמצות הע"ח בשם דאי לחיבבאך
 רס"ר ]סי ושלום חיים באות וברבדינו עיי"ש התיקון עולם השמינ"ימלך

 כלל וימת בו נאמד שלא החיים תיקון שהוא הד"ר בחינת וזהו רןס"ק
 ומשם השבידה היה אשד רמיתו מלכין ז' בהקודמים כן שאין מהוכלל
 קץ( )בגימטדי' צי"ץ ולהציץ פד"ח להוציא נזכה עדי הצדות כלבאים
 דפוא"ה לומד שראו בגמרא וז"ש בימינו. במהרה דוד בןבביאת

 וחיים דפוא"ה ושיהיה השמינ"י המלך שהוא הד"ד מלך היינובשמיני"ת
 שמיני"ת בחינת רק הקודמים מהמלכים שבידה הבחינה שם שאיןוכיון
 חיי"ם שהוא הגמוד תיקון שהוא ליזהר צדיכין זהו ע"כ הד"ד מלךכנ"ל
 השייכים הנצוצים תיקנו טרם באו ישראל בני צדות רכל כנ"לוידוע
 שדוחה מילה גדולה כנזכר בנרדים וז"ש ורוחו. נפשו לחלק אחדלכל
 לרפואה שהגיעו כיון וצדות הקטרוגים את שדוחה היינו הנגעיםאת

 בור מעומק שבאו כנ"ל הנגעים את שדוחה והיינו כנזכר( הח')מבחי'
 מלהיות  הנגעים את דוחה כנזכד הר"ר( )בחינת המיל"ה ידי על וזהותחתי'
 שאמדו וזהו שלימה. ודשואה בדכה חיי"ם הד"ד מלך מבחינת ובאעוד
 וכשהנגעים מצורע הוא כמתים חשובים מהו" ע"ב[ ]ס"ס בנדדיםחז"ל

 הד"ר מלך כנגד שהוא מילה ממצות הדשאה בא כן על מיתהמבחינת
 חיים דק ושיהיה מית"ה( )בחינת  הנגעים את דוחה ע"כ חייםבחינת
 "'ג עליה שנכדתו מילה גדולה בנדרים שם אמדו י"ל כן ועלכנזכר.
 בע"ח כמ"ש ימד בבחינת ולהיותן דדחמי מכילין י"ג כנגד היינובדיתו"ת
 ו'[ ]כ' וידא פרשת רש"י ברבדי רמוז י"ל ע"כ זקן לו אין סריסבמר

 בשם שמביא לי יצחק השומע כל אלקים לי עשה צחו"ק שרהותאמר
 ביום בו נתרפש חולים הדבה עמה, נפקדו עקדות הדבה אגדהמדרש
 בקום דשיהן ]פר"א בשבת התוס' מ"ש וידוע עמה נענו תפלותהרבה
 וכית מילה ברית סעודת שהוא ה"נ-ת"ל היים יצחק את בהגמ"להמדרש
 לתיקון שוהו עמה נפקדו עקדות הרבה ז"ש ע"כ 4ה הימעד תיקתשתהו



שעג רצררדן תליתאי מהדוראדולרי

 כיון נתרפאו חולים והדבה הימד מצות לתכלית ורביה פריה לקייםרצד
 כן על חיי'ט מלך הד"ר לבחינת והגיעו מיל"ה ברית ידי עלשנתקן
 כנזכר: חיי"ם רק מית"ה בו נאמר שלא כיון החולים נתדפאומנפלא

 שפר אמרי הנותן בעל ד"ע מדינוב הה"ק רו"ז בשם שמעתיט*
 שחרית בשבת דגים לאכול דרכו שהיה ומהעדים()עה"ת

 בעת דגים אכלו רק כן נהגו לא ז"'ע הק' אבותיו )אשר הקידושבעת
 כל שמהדרים כית הטעם ואמר זאת חידש והוא כמנהגינו( דע"קהסעודה

 אין זה כל ועם כך כל גדול ענין והוא קודש בשבת הדגים אחריכך
 ואוכלים המעודה בתוך הבאים דברים שהם כיק מעולם עליהםמבדכין
 הקידוש לאחד אותם אכל כן על ברכה צדיכין ואין הסעודה באמצעאותם

 מדוב דעביד הוא לגדם" ואיהו עכד"ה שהכל עליהם שיברך כד4בשחרית
 זי"ע הקדושים מאבותינו מנהגינו נכון לענ"ד אמנם וחסידתו.קדושתו
 כדי ואם המעודה בתוך דק הדגים לאכול חקניו( אבותיו גם היו)ואשד
 איזה שצריכין הצדיקים נשמת כי בהאדיז"ל מרע הנה עליהםשיברכו
 ויקח עה"כ הדא[ ]פרשת משה ישמח בספד ועיין בדגים מגולגליםתיקת
 נזכר לא מדוע זי"ע מלובלין הקדוש רבינו שאלוהו כי וחלבחמאה
 עיי"ש הוא שהשיב ומה דגים אברהם( )אצל המלאכים בסעודתבתוה"ק
 ע"ד הדבה וטרי ששקיל מה ג'[ אות שבת ברכות ]מאמי יששכר בבתועחן
 שלא דעתו והוא השמים מן לחם המוציא המן על שבירכו זצ'יהרמ"ע
 תיקל צריכין ואין אבירים לחם שהוא כיון הא על כ% מברכיןהיו

 ההול בימות כלל בדכה צריכין אין כן על הפסולת מן להפרידםהנצוצין
 אכילת על אקב"ו מברכין שהיו אפשר( )בדרך ז"ל דעתו השבת בימותרק
 מן להם דמוציא ברכת אז להם היה שלא )כיק הסעודה על היינושבת
 אכילת בזמן קודש שבת בסעודת לברך כלל אחרת ברכה שום היאהארץ
 שפיד זה לפי ע"כ כנזכר בעצמו המן על ברכה שום לא אבלהמן(

 וכיון הדגים על בפרטות ברכה צדיכין 12אין להרצת הנ"למנהגינו
 בתוך הדברים כל פוטר )וזהו הארץ מן לחם המוטמא בסעודהשמברכים



 רצורה תליתאי מהדוראדברישעד
 נשמת שרוב כיק מעלתן בזה מראים אנו הדגים יזר על כן ואםהמעודה(
 מתוך לבררן גדול תיקה צריכין אין וזיתן בהם מגולגלים כנ"להצדיקים
 ברנה צריכין שאין מעלתו( שהה בימיהם המן כמו )זהוי כנ'עהפיצלת
 וענג לכבוד שחושבים מה אתברירו במחשבה רק הרגים על עצמןבפני
 זהו הצדיקים נשמות מעלת ולפי יותר פנימיות כונות טוב ומהשבת
 דיבור לא וגם מיוחדת מעשה צריכין ואין מעלתן. עדך לפי דיתיקונם

 כנזכר: בפ"ע()הברכה

 זי"ע הה"ק אאמו"ר מכ"ק ששמעתי מה טוב בזה אמנע ולאי.
 קריבו וכו' בשבחין אזמר האריז"ל רביע זמר עלשאמר

 עם וענין זינין לאפשא תקונין עבידושושבינין
 רחשי

 נשמתין למעבד
 ע"ע ט' דף )ע"ז חז"ל דברי על מהאריז"ל הנודע עפ"י וכי חדתיןורוחין
 היית )כבר. שיצאו מה יצאו ובעוה"ר וכו' עלמא הוי שני אלפישית

 לא )כי בא לא דוד בן ועדיין ע"כ( בגלגול כ"פ שבאו הינותנשמות
 כל שיכלו עד בא דוד בן ואין גוף ששמו מהחדר חדשות נשמותנתרוקן
 נשמות כשמצלין והנה עכתד"ה, הנזכר( חדר היינו שבגוףהנשמות
 ידי השל  בשבת דגים באכילת כנזכר( מעט תיקון רק הצריכין)טהורות

 וגם מאוד קשה ענין שהוו בחירה בני בנ"א בגלגול לבא צריכין איןזה
 מחדש יצה"ר עם לגוף בבואם מבראשונה יותר עוד יחטאו שלאמסוכנים
 כנ"ל חדשות נשמות להנולדים יבואו לא זה ידי על כי העיקר וודאועוד

 קריבו הזמר( בתיקון האריז"ל )רבינו וז"ש זה. ידי על הגאולהויתעכב
 סעירת באכילת )עתה תיקוני"ן  עבידו שמו( יתברך )דמלכאשושבינין
 ידי על קודש. בשבת )דגים רחשין עם ונוני"ן זינין לאפושי קודש(שבת
 ולבא להצטער נדד יצטרכו ושלא הצדיקים נשמות ויתקנ"ו יעלוזה

 ורוחין נשמת"'ן למיעבד זה( ידי הצל בנ"א לגלגול ההסעת)הנשמות
 בימינו במהרה הגעלה ויתקרב הנזכר( מהחרר חדשות )ומשמותחדת"'ן

 אמן: בימיע במהרה רצע יהי וכן זי"ע. אאמו"רעמ'ד



 שעה לצררה תליתאי מהיוראדברי

 מנסתרות יבין מי שגיאות דב עקב בשמרם בהם נזהר עבדך גםיא.
 י"ס ]תהלים וגו'. בי ימשלו אל עבדך חשוך מזדים גםנקני

 מחמת( )דק בהמצות נזהד כי מלכנו דוד על לומר יתכן לא הנהי"ס[
 המלך דוד היה כי הדעת על להעלות וח"ו גדול( )שכד דב עקבבשמרם
 זאת הגיד ודאי אלא )חלילה( דדו כל פרס לקבל מנת על עובדע"ה
 ישראל לנפשות מיוסד תהלים ספר כל וגם הטהורה, ענוותנותומדוב
 בעקבותא הנמוכות בנשמות האחרונים הדודות אלו ובפרט הבאיםבדודות
 זרע מהרמ"מ דבינו הה"ק בגים שאמרו וכמו הנסיונות בגודלדמשיחא
 )אפילו העונש מיראת גם ה' יראת להם עתה ערדעה הלויוימרימנוב
 העולה כל המצות בשכר ונע אבתדיה נעני מה ואנן שפילה( ידאהשהיא
 דוד שהתנצל מה יתפרש ובזה כמדע. שכרן מתן בחפץ בנ"א דוחעל

 הפמוט )כפ" דב עקב בשמדם בשביל( )דק בהם נזהד עבדך גםהמלך,
 אותו מחייבין ראין ע"אן ח' רף ]פסחים אמדינן והנה כנזכר. שכרןהינו

 ופדכינן עקרב סכנת משום ובסדקין במדין ידו להכניס חמץבבדיקת
 לעיוני ואתי מחט לו תאבד שמא אשי א"ר ניזוקין אינן מצוה שלוחיוהא
 צריכין והנה הוא. מצוה שליח לאו למחט שמתכוין וכיק פירש"יבתרה
 בעשיית גם אותנו יחטיא ושלא לנו האורב היצה"ר מסכנת ביותרשמירה
 הוי אז המצוה את העבירה בכח יעשה ואם וע,חשבותיו בנכלותיוהמצות
 יששכר בשער בהזריע ]יעיז המצוה חובת יז= יצא ולא בעבירה הבאהמצוה

 צריכין ונמצאו ל"ו[ אות שלום סוכת ובמאמר -ט אות למשפט מאזניםמאמר
 כנזכד דב עקב בשמרם שכד לשם בהמצוה מכוץ אם אך גדולהשמירה

 ידע לא מצוה שומד שייך ולא מציל ואינו כנזכר מחט לו כנאבד הויאז
 חשוך צודים גם נקני מנסתרות יבין מי שגינית התשלל( כן על רערבד
 וכנזכר( בעכירה דכאה מצוה יזרה שלא וזדרנות משגגות )להציליעבדך
 וכס"ס: באהבה יתברך לשמו דפונו מעושי להיות וייעדנו יצילנוה'

 אמרתי הן ע"א[ נ. דף נפסחים ביזץ. ותלמודו לכאן שבא מי אשרייב.
 חסיד מגבורות יותר מופלג זקן בפניו וידם להספדפ"א



 נצררות תליתאי מהיוראדברישעו
 וגם ומנעוריו פטירתו עד ימיו כל עסק אשר ובנסתרות בנגלותובקי
 צדיקים דגלי בעפר ומתאבק רגליו מכתת היה זקנתו הפלגת בימיעתה

 שפל ווניה טובים וימים שבתות על הבאים החסידים בין בצלםלדגאזופף
 אומרים ההנה בעוה"ר, הנהוגה כבוד ותאות גאוה בלי בעיניו ונבזהברך
 לכאן שבא מי אשרי לעולמו שנפטר כזה איש על שאמרו הצדיקיםבשם

 זקנתו לעת גם פסירתו עת עד עצמו את שמחזיק היינו ביד"וותלמוד"ו
 דבי כמו להיות ממנו גדולות לבקש לחפוץ שלא ביד"ו והואלתלמיד
 לשת שייך זה מה מקום מכל להבין צריכין אמנם אך וכיוצא.ומושל
 עוסק וחסיד חכם תלמוד באמת היה אם כי שנפטר כזה באיש"אשר"'
 עוד חי היה אם וטוב לו אשרי היה הלא פטירתו ועת זקנתו עדבתורה
 העולמות כל בריאת ותכלית האדם כל זהו כי ועשרים( מאה ימיו)והיו
 חפשי למתים ח4ם הגמול עולם מיתתו לאחרי העליון בעולם כן שאיןמה
 חז"ל שאמרו מה פי על י"ל אולם ומצות. תורה עוד לעשות יוכלולא
 אחרי הולך דבר כל כן אם להחיות והמתים למות הילודים ספ"דןואבות
 שעומדים מפני יותר טובה תקוה להם יש המתים נמצא והתכליתהעתיד
 אך להישך( עומדים הילחצם כן שאין )מה המתים בתחית להחיותכבר

 גדול תשש שיש כיון זו תקוה גם להמתים לדש וברור טוב לא זהלעומת
 אין המתגאה כל ע"א[ ה' ניר בסוטה חז"ל שאמרו מה בכלל אינםאם
 עליו ששייך כזה זקן אך להחיות עומדים אין ח"ו כן ואם ננערעפרו
 )בבחינת כנזכר תלם"'ד בבחינת בידו ותלמוד"ו לכאן שבא מיאשרי
 שבא מי אשרי גביה שפיר שייך ע"כ ננער עפרו יהיה כן ואםענו"ה(
 בתחית בקרוב להחיות עומד שעתה כיון שפיר לו דאשרי כנזכר וכו'לכאן
 ויעמוד בימינו במהרה צדק גואל בביאת שמו יתברך הבורא ברצתהמתים
 סלה: אמן רצון יהי כן נעורים. להיות עפר וישיני לאורים.הכה"ן

 ליום הממנילה פקודת פי על הכנסת בבית שאמרתי שמהיג.
 כבר משמגיזי מה פי ]רעל הרעפובל"'קד~זיסדות

 אחר" טז אל ומממלכה גוי אל מגוי "ויתהלכו האלו בשנים בנוהמקויים



שעז רצררדן תליתאי מהיוראדברי

 העם לממשלת אחד" עם "אל מלכות בה שיש ממדינההיית
 היינו ושופטיהם ראשיהם את העם להם שבוחרים)פאלקסרעגיעדונג(

 מ"ח[ אות הלקוטות ]במאמר מאמדות חמשה בחיבורי כמ"שרעפובלי"ק

 אל יענה עד יקחנו וזה יניחט זה האלו מרויח בחבלי בעוה"ד וזהועיי"ש
 בימינו( בקרוב יגאלנו. דירן ובמהרה לצדותינו. די ויאמד שמויתברך
 העיד שלום את ודרשו יתברך השם מפי אמר ז'[ ]כ"ט ירמיה הנביאוהנה
 לכם יהיה בשלומה כי ה' אל בעדה והתפללו שמה אתכם הגליתיאשד
 בני מאמינים היראים ישראל בני אנחנו מווייבין אנו כן עלשלום

 אמרן א' שאל כיון דמיין כד"ת קבלה דבדי הנביא רבדי לקייםמאמינים
 בעה"י( בחיבורנו מקומות בכמה בזה )והארכנו במגילה אבן בטוריכמ"ש
 12אמדו וכמו והעיר הממשלה שלום בעד להתפלל לביהכ"נ בזהובאנו
 לכאורה קשה אמנם מלכות של בשלומה מתפלל הוי ב'( נג' באבותחז'ע
 ושד". מעיר רק ומיידי העיד שלום את דק נאמר הנ"ל בכתובההא
 העיירות וכדדך עליהם ומושל שד לבדה העיר להם שבם-ומשמע

 כנ"ל ומנהיגיהם שופטיהם עת בכל להם שיבחרו החפשיותוהממוללות
 הוא אשר מלך משמע "מלכות" של שלומה דק קאמד באבותחשזנא
 שדים לשארי קאמר ולא דודות לדורי ובניו ומשפחתו מלכותובכבוד

 מלך דשם ביארנו דכבר מידי קשה לא אולם כנ"ל. למודוליםהנב~עעם
 ומשפחתו אבותיו משהוזת המדינה למלך דוקא הכונה אין מלכותאו

 וגם המדינה על או העיד על לראש שנתמנה שד לכל דק)דענאמטיע(
 מ"ג[ כ"ד גב' בשמואל וכמ"ש לבד לזמן או הייו ימי על דק נבחראם

 וכן היה היבוסי שר המלך ארונה פירש"י למלך המלך ארונה נתןהכל
 סין ד' חיק איעזר מנחת בחשיבת בדבריני נזריז בש"ס פעמים כמהמשמע
 זה ולפי מלך הכתוב אותו קרא ירושלים היינו העיד דשר הרי י"ג[סימן
 בעיד או במדינה וצבחד לשר גם מלכות בלשון באבות החרא כונתשפיד
 עצמם את מכניעין אגו אשד בזה אולם כנ"ל וצ"ע מדבתוב ק12ההלא

 גלוחנו שעת במשך עלים יבוש אשר ממשלה כל שלוםושרשרם
 הקב"ה שהשביע מהשבועות הוא אשך ע"אן ק-א דף ]כחובותנוכדאיתא



 לצררה תליתאי מהיוראדברישעח
 לעלות ושלא באומות למדוד שלא בעוה"ד בגלות כשדעכנואותנו
 מלכו המלך לנו צוה כן כי הקב"ה רצון בזה מקיימים שאנו הואבחומה(.

 השירים[ ]שיר וכמ"ש כנ"ל וכו'( שלום את )דרשו שמו יתברך עולםשל

 שהשביע בכתובות חז'י )וכדברי האבר ירושלים בנות אתכםהשבעתי
 ואנו ע"א[ ב"ו כקהל ]פרשת הזוה"ק רבדי היטב יתפרש ובזה כנ"ל(אותנו
 כו' שמיה בריך בנוסחא התודה לקריאת האדון פתיחת בעת זהאומרים
 ומלכותא בידו( ושרים מלכים לב אשר )היינו מלכיא על דשליט הואאנת
 שעושה העבד כדרך יתברך מצותו )לעשות דקוב"ה עבדא אנא הואדילך

 מכניעים שאנו )מה אורייתא דיקד ומקמא קמיה דסגידנא רבו(בפקודת
 ביעקב שמצינו וכמו העולם האומות ושרי מלכי קמי וכורעים עצמנואת

 אדום[ שורש גלותנו ]ראש אחיו עשו לפני פעמים ז' שהשתחוהאבינו
 אודיתיה דיקד ומקמא שמו יתברך קמיה דסגידנא משום דק כן גםהוא
 ע"כ כנ'י דמיין "תורה" כדברי קבלה ודברי כנ"ל בנביא כן שמבואריען
 מאומות הממשלה לפני עצמנו את להכניע שצוה "אוריתיה" מקמיההוי

 לפי הממשלות שמשתעת )היינו ועידן עידן בכל בגלותנו( שתהיההעולם
 ולפעמים למשפחותיהם מיוחסים מלכים לפעמים שונים באופניםהזמנים
 עידן "בכל ח"ש הנבחרים רעפובלי"ק שרי ובמדינתינו בזמנינוכמו

 יתברך דשמיא באלהא אלא וכו' רחיצנא אינש על לא ]אמנם[ועידן"
 במהרה כרצוננו לטובתנו לבם יטה הוא בידו ושרים מלכים לב אשדשמו
 רחמנות בלבם ויתן וכו' תשועה הנותן בנוסח מבקשים שאנו וכמובימינו
 בימינו במויה גואל לציון ובא ישראל כלל ועם עמנו טובותלעשות

 אמן: בימים במהרה בקרוב לארצנו קוממיותויישכנו

 א'( ק"ג ]תהלים שיחו. ישפוך ה' ולפני יעטוף כי ,ני תפלהיד.

 רק צריכין התפלה עיקר כי בספרים הנודע פי עלי"ל
 בלבד עצמו בעד כשמתפ% כן שאין מה ישראל. כ% בעד רחמיםלעורר
 כלו הכ% בעד כשמתפ% אך עונותיו. ידי על קטרוג מעורר הלילהאז

 ובתוכם. ישראל בכלל שיוודע כן גם צרכיו אח"כ להזכיר יוכללישועה



שעט י2ררדן תליתאי מהדוראדוברי

 כיון צרכיו על התפלה קודם ותפילין גדול טלית העטיפת שעושיותהו
 עיין זו, כונה יש בתפילין )וגם מקיף אוד בחינת הוא גדולשהטלית
 שהוא מה וכוללים המקיפים רבדים היינו מקיף אוד ענין כי וי"לבסידור(
 יכולין ואח"כ דבלל צדכי מקודם לוקחיך כן רעל לה ישראל ובללצרכי

 ישראל מעלת )וזהו וכנזכר עצמו צדכי גם עשרה שמונה בתפלתלהתפלל
 שאין מה נחנו אהד כאיש כולת כי ישדאל כלל בעד יבקשו כיבעצמותן

 טליתו לעטוף הרשע עשו עתיד ח'ן הלכה ש"ג נרדים הירושלמיברבדי "י וזהו יבקש וטובתו עצמו לצרכי דק אחד כל עשו בני הנכדיםכן
 משם ומוציאו גודרו והקב"ה לבוא לעתיד עדן בגן הצדיקים עםולישב
 הדשע עשו זכה לא אם נפשך מסה מאוד יפלא ולכאורה הידושלמיעכ"ל
 משם ולהוציאו לגודרו שיצטרכו עד לשם לבוא יוכל איך עדן בגןלישב
 יובן בזה אולם בטליתו. שהתעטף מה בזה בעי ומה מינה נפקא מהוגם
 שדשא וכו'[ להתעט"ף בדכת שהוא גדול )טלית בטלית"ו יתעט"ףכי

 שביארנו כמו הכלל צדכי ושהוא מהאריז"ל כנ"ל מקי"ף או"דבחינת
 הוא גם כי ולומד כחש למען הלז שעד באדרת להתכסות עשווידתה
 קצת אצלו שנשאר ואמו אביו קדושת שורש בכה דבלל צדכייבקש
 שיצטדכו עד הצדיקים בין עדן בגן לישב ירצה זה ידי רעלנצוצין
 ובזה כמדע( הצפעוני נחש שודש דע רובו כי כהנם ולגדדולהוציאו
 מקודם התפלה שיתחילו )בעת יעטוף כי לעני תפלה הנזכר הכתוביתפרש
 ישדאל. כלל צדכי דק במגמתו לבקש מקי"ף או"ד בחינת לעטו"ףצדיכין
 עצמו( )צדכי שיזם ישפוך אז( כבד, )בתפלתו ה' לפני כשעומד(ואח"כ

כנזכר:

 ז"'ע חינוך מנחת בעל הקדוש הגאת )בש"ב( בשם שמעתיטד*
 אחדי בסמוך מיד טאדניפאל לאבד"קכשנתמנה

 בעדו לחם הוא איך לו וסיפר  עירו מתושבי אחד איש אליו באהתמנותו
 הדבה ובו יען לדב שימנתם לפרזל הרבד שיעציב ערכה עד הבחירהבעת

 וישיב זצ'ץ חינוך מנחת בעל והגאת וכמצא. הזה לרבד ומתנגדיםשונאים



 רצררה תליתאי מהיוראד21רישפ
 בא קצר זמן ואחדי כראוי, אהבתו בער סיבותיה לאחזוקי כח, יישרלו

 ולא בדינר אשב לא ואמד הכירו ומיד אחד עם לפניו לדת הזההאיש
 אותי שימנו בעדי לוחם היית כי לי שספדת יען לזה אניאזדקק

 מעיקרא דברים כשוחד זה והדי הזה בדבר לי המנגדים נגרלאבדפה"ק
 לספר מקודם מה זמן לבא בתחלה הבע"ר כונת זה היה וכנראה)ואולי,
 כעת הנ'י הגאון ואמר כנ"ל( הבחירה  בעד עשה אשר והנפלאותהגדולות
 רבינו משה אל צלפחד בנות שבאו פיחס[ ]בפרשת הכתובים לינתיישב
 הנועדים  העדה בתוך היה לא והוא במדבר מת אבינו ג'[ ]כ"ז אליוואמרו
 קרח מעדת היו אם מינה נפקא זה מה קשה ולכאורה קרח בעדת ה'על

 נ"מ ומה  ירושה לבניו מגיע שמת כיון הא לא. או משה עלהחולקים
 ]תרן בנותיו. או בניו ירושת לענין חיותו בתחם הנפטר האישבמעשי

 לאמתו נכון יקצוב שכתכנו מה שם פגחס בפרשת עה"ח ושלום תהם בספרבדברים

 היה לא שאבינו האלו הדברים רבינו למשה שאמרו כיק אלא כעה"קבזה
 חשב ע"כ מפלה לדם שהיה קדח בעדת המה עליך ומנגדיםמהחולקים

 ויקרב שם נאמר ע"ע עוד לדינם נזרקק ולא דברים לשוחד רבינו משהזה
 הרבדים נראין אולם ודפח"ח הנ"ל הגאון עכ"ד ה' לפני משפטן אתמנוה

 נדאה כפשוטו הפירוש באמת כי וטובים יפים צחות בדרך דקלכאורה
 51קדב ה'[ כ"ז ובמדבר וז"ש להקב"ה ושאל רביע ממשה זו הלכהשנתעלם
 פרשת שנאמרו צלפחד בנות זכו זה ידי ועל ה' לפני משפטן אתמעוה

 ר"ה דף בלק נפרשת בזוה"ק מצאתי אולם רז"ל כדברי פהקן עלהנחלות

 שנסתלק היינו ה' לפני משפטן את סשה ויקרב כי הרבדים מבואךיםע"ב[
 בתוך היה לא והוא במדבר מת אבינו וז"ל שם כדאיתא לדינם נזדקקולא
 והוה איהו במדברא דמית בנתין אינון דטעינו טענה אבל וגו'הערה
 יאות כדקא דאורייתא ארחוי ידע הוה דלא ומגו יוסף לבני רבצלפחד
 הנשיאין וכל ומלעיר רמשה לקמיה קריבו דא ובגין וכו' נשיא הוילא
 קנאה דקניאו בגין לקסייון אלא משה עם סלילו ולא אבהן רישיוכל
 רברבין דגוברין כנופיא רכל חמינא אמר כך מניה דחמא כיון וכו',מניה

 ג'[ כ"ז וכמדבר הה"ד דינא מן סשה אתפרש מיד קריבו עלי וכו'מישראל



שפא הצררות תליתאי מהדוראדוברי

 באופן קצת כתב שבזוה"ק )הגם עכל'ה ה' לפני משפטן את משהויקרב
 עה"כ מפורש והוא הך( היינו פנים כל על נזרקק ולא שנתפרש טעםאחר
 וכדברי לדינם נזרקק ולא שנסתלק דהיינו וגו' משפסן את משהויקרב

 הנ'ע:הגאון

 זרה( עבודה )מסכת דע"א גמירי ע"ב[ הי ]יר זרה עבורה זבש"םטז.
 הלא תנן הפשה ואנן הויין פירקי מאה ר' אבינולאברהם

 למד אבינו לאברהם אמת דהן מאוד ויפלא עיי"ש קאמרינן מהידעינן
 חז"ל כדברי תבשילך עירובי אפילו וקיים שבע"פ תורה גם התורהכל
 מאה ר' של זרה עבודה מסכת כל מאתנו נשכח למה אבל ע"ב[ כ"ח]יגמא
 נחשב )אשר רמיעוטא מיעוטא רק לנו ונשאר אבינו לאברהם שהיהפירקי
 בימי שנשתכחו מהלכות הם אלו וכי מאות( ר' לגבי פירקי ה' כמשהורק
 מעולם דז"א ודאי אלא לאשמעינן הוו"ל בכה"ג והלא משה שלאבלו
 דעבודות ליישב ונראה צע"ג. כן ואם כנזכר. שנשתכחו מהלכותכלל
 אחר ו1א היה עוור אבינו אברהם בימי היו וערך שיעור לאין רבותזרות
 מהמרכש )מביא בסופו מוסר שבט בספר ועיין כנגרם עמהם לחםאשר

 אביו. תרח בבית אברהם שיבר אשר שונים ופסילים האלילים אתמעשה(
 ישמרו למוס ואחר אחר כל של ואיביהם ההגאות לידע אז הוצרכו כןעל
 זרה עבודה בריש כמבואר אידיהם ולפני אז עמהם ולתת לשאתשלא

 וכר וסטרנורא קלנרא אידיהם ימי דחקרב ע"א[ ח' ]יר במתניתיןןעחויש
 אברהם היה ובאשר הלז למסכת פרקי משת ר' אז הוצרכו ע"כעיי"ש
 נעשי עם המהלה על נצטוה בטרם )גם נשים מגיירת ושרה אנשיםמגייר
 לפרוש הזהירום זאת פנים כל על שגחר( והגרים כספו מקנתביתו

 דינים המה ודבים דעבודתי'. ואביזרייהו פרטיה. בכל לגמדי זרהמעבודה
 ]בפרשת ד'[ נ' ]ב"ר חז"ל כרברי רגליהם לאבק שהשתחוו הערבחםכמו

 להרבה הוצרכו ע"כ וכהנה כדגה וכן רגליכם וגיהצו ד'[ ]הח עה"כירא[
 פרקי( מ14ת לד' שעלו )עד אז שכיחים שהיו פרטיה בכל המסכתדיני
 שתן הצל ככולם רובם רבות זרות העבורות אלו כשנתבטלו כן שאיןמה



 ערריו תליתאי מהיוראדברישפב
 כנ'י. דילן בממכת זדה בעבורה חכז"ל באמת הזהירו השכיחיםשנשארו

 הענין. פשטות בשטחיות נראהזאת

 למאמינים ראש אבינו אברהם איך להבין בו יש רמז כנראהאולם
 על ביטל האלקים עשה זה לעומת זה את המינים. נגדולוחם

 ואמונות זדות עבודות מיני כל את בקדושתו שלו זרה עבודה מסכתידי
 אמוניות אלו של ביטהט זדה עבורה ממכת בדיני והעמיד שיוויו והבלשוא

 המלך במנשה ע"ב[ ק"ב ]יד סנהדרין בש"ש מצינו והדי וטמאות.כוזביות
 הות אי א"ל לע"א פלהיתו קא מ"ט ששאלו על בחלמא אשי לדבדאמד
 ע"א יצר מפני נפירש"י וכו' ורהטת גלימא בשיפולי נקיטנא הותהתם
 נבימי שהיו בתרפים אבינו אבדהם של לדודו בסמוך ובפרט קפלט(שהיה
 הוא וכן ז"ל הראשונים ושאדי הדמב"ן רבדי פי על אז אבינו(יעקב
 נותנים דאסץ ותחת בכור שוחטים שהיו ויצא[ ]בפרשת במסוגר ישןכמש"י
 זדה מעבודה יצילע נה' נסתרות להם ומגיד לפניו נדות ומדליקיםמוח
 שאבדה כיון ע"ב[ ]ה' בהגיגה חז'ע כדברי מקויים הוא אלו ובימינוכאלו.
 כנ"ל וגו' זה לעומת זה ואת העולם אומות של הכמתן נסרחה מבניםעצה
 לא מסט"א אצלם גם ע"ע בעוה"ד הקדושה בצד פנים רסתר שהיאכיק
 במס' אבינו אבדהם כח היה אלו ולכל הנז'( כאלו נסיות התגלותנראה
 אביע לאברהם שהיו פדקין משת הר' לנו נגלה שלא נומה לבטלןשלו
 הטעם י"ל וכיוצא כנ"ל מנשה בימי כגת שיהיה זרה  עבודה מיניבכל
 בדוה"ק אבינו אברהם זאת שידע שידעו כיון בחידה עוד ימיה לא כןדאם

 ידי על יפרשו כן ואם לבטלה ההוא זרה לעבודה שלו בממכתושנאמד
 מעשי מכל פרקין ס~ןת הר' נעלמו כן על נסיון שום יהיה ולא ממנהזה

 על העולה לכל וכוזביות נפסדות דשנות לכל וכן כנזכר( זרההעבודה
 חסדאל בני את תפגש למען כמ"ש במחשבה תופש וזהו אדם בנירוח

 סדם אלו אהדונים בדודות עידנא יאמינו" לא "דבים ]דניאל[ וכמ"שבלבבו
 שפוגם זרה  עבודה מחשבת בכלל זה וכל בימינו במהרה צדק גואלביאת
 יסוד היה לזה ע"ע שיבא יום בכל לו אחכה הוא מום שאחד עקריםבמג



 שפג רצררה תליתאי מהיוראדברי

 לבטל המאמינים ועיקר ראש ע"ה אבינו אברהם של זדה עבודהמסכת
  יעזרנו אלין ביומיא ובפרט דאפשד( מה )כל ורעות זרות הדיעות אלוכל

 אמן: בימינו במהרה ויגאלנו בכ"ע שמו כבוד דבר על יתברךהשם

 שנאה תכלית אתקוטט ובמתקוממיך אשנא ה' משנאיך הלאטך"ב*
 לדקדק יש כ"א[ קל"ט נתהליט לי. היו לאויביםשנאתים

 מנגדים הם שהאויבים במה מינה נפקא דמה לי" היו "לאריבים תיבותעל
 דבשלמא עלינו הנכדים שבלב מה בזה לאשמעינן אתי ומה לוואויבים

 ללחום ה' דדך ע"ה המלך דוד לאשמעינן אתי בזה מתקוטט שהואמה
 ותודתו, ה' דבר על עמהם להתקוטט דק להחניפם ושלא הדמועיםנגד
 אחר באופן קס"ד ומה מינה. נפקא מה שיבינו המה שהנכרים מהאבל
 חשם פנים אל פנים כמים בודאי שתם ויבזה עמהם יתקוטט אם%א

 הנודע פי על י'ע אולם המלה. מובן במלא בודאי כן גם אותושונאים
 בלבו ובאמת לרבים ויוכיח ידרוש דאתרא מרא הדב כי בימינוושכיח
 הפושעים ובפרט בתים בהבעלי להחגרות רוצה ואינו כו' פורהשורש

 מחשבנת )כי דעתו בגילוי הוכחה קצת וגם בלבו חושב וזעא שלוהראשים
 זה כל עם בקללו שומעים ואין שמוכיחם אפילו מעשיו( מתוךניכרת
 רצת  שבעים הם כי אומרים והמה בעוה"ר להרשעים ומנשאםמקרבם
 עושם והמה וברעש בכח גם שירצה מה וידרש יאמד ו1א כי שלהםמדוב
 ודברים שקר רבד 177 כי ממילא ומובן שידם מה בפרהסיא לבםכתאות
 וז"ש וכו' נכנסים אין ויכעוס( ידדוש לפנים )דק הלב מן יוצאיםשאין
 )שהנני שנאתים שנאה תכלית וא' אשנא ה' משנאיך הלא ע"ה המלךדוד

 האמת זה אין דילמא הוא כן כי אדע במה וא"ת באמת לתכליתםשונאם
 )כמים לי היו לאויבים מוכהית( הראיה ד1א זה רעל לפנים. דקלאמתו
 שתם אשנא ולא לפנים רק מוכיחם החתי אם כי פנים. אלפנים

 יודנו ה' כנ"ל( לי אויבים היו לא אז יתברך השם נגר הרעיםבמעשיהם
 לסובאו אמתדרך
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 ובמקיא אתקוטט ובמתקוממיך אשנא ה' משנאיך הלא בזהרב8"ש

 וכאלם אשמע לא כחדש ואני 5'ד[ ל"ת ]קפיטל היינובתהלים
 כלל. השיב ולא חרפתו שומע אינו כאלו עצמו את עשה פיו יפתחלא
 כ% השיב לא עצמו לבזיון שנוגע דבמקום פשוט החילוק כרחו בעלאך
 ובמתקוממיך אשנא ותורתו( ה' דת מחדיבי )היינו ה' משנאיךאולם

 כחו: בכל עמהם ולחם צווח עליהםאתקוטט

 מה כי לעיל מבואר שהדקדוק לי" היו "לאויבים מ"ש ל א"יח"י*
 הלא לא. או לו שונאים שהרוקעים מה מינה נפקאזה

 המשעים את שנא ואיך מלכנו דוד נהג איך ה' דרכי להשמיענוהעיקר
 שכתבו מה פי על יובן אך זולת. לא אבל שמו יתברך רצונועוברי
 להתפאר 12דרכם ה' ויראי חכמים תלמידי כמה על מוסר בתוכחתבספרים
 להשתבח להתבושש להם היה והלא פלוני הדת ממיפר נתכבדתיהלא
 הרשע יאהבך או יכבדך למה כי גנותם אדרבא דע הלא כי בזהעצמם
 לזה מזה ההפכיים והדיעות הדת כשנאת שנאה אין הלא הלז הדתוסיפר
 זה ובחלק לו דומה אתה יותר או אחד )רע( שבדבר מוכה ודאיאלא

 וזהו כנזכר. אלה בכמו תתפאר ולמה לך ולעגה לבבך נגעי וזהויאהבוך
 למען רק התפאר. למען )לא בזה גם מדותיו ע"ה המלך דודשסיפר
 מלא אשר דרך תמימי אשרי ]קהה[ מזמוד כמו הטובים מדרכיוילמדת
 וכיוצא הרוקעים וכחנא עליה נפשו ומוסר התודה אוהב הוא איךשבחים
 היו לאויבים הבאים( לדורות וי דרך להורות כדי תהלים מזמוריבשארי
 חשת לולא כי לרשעתם הדומה חלק סים לי שאין טוב הסימן )וזהולי
 כנ"ל אהד בדבר להם מתדמה הייתי פנים כל על כי לאויבים לי היולא

 הספר(.מדברי

 שלום בקש טוב יעשה מרן חוד ט"ב ל"ד ]שם עה"כ לפרשר14במר1רצי
 כשסיע רק בהשלום טוב עחשה זעק זה בצפן היינוורדפהו

 השלום ידי על )כשיצא מרע סור והיינו חבורתו בתוך הרשעיםמכניס
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 ועשה אז( ממנו לסור רק הרע עם ולהתחבר להכניס ולא מרע""מר
 ורדפהו: שלום בקש שמקיים( במה טוב עושה )הואטוב

 מרן לשון על שתמה מה אחד. גדול חכם לתלמיד שהשבתי נמהיל(.
 ע"ד ס"ק אות ז' ]דף ישראל בנר זי"ע מקאזניץהגה"ק

 כי דגלע"ד אמנם פ". מצא ולא הרברים שורש שחיפש וכתב הנ"ךהשם
 שחשב הנ"ך, לשם כה"ת שם שייכות מהו כי לכאורה לתמוה ישיותר
 כפי אולם לזה. זה שמות הב' אלו שייכות ומה להריון שמסוגליםשם

 מו"ה להרב ז"'ע מקאזניץ הק' המגיד שהגיד מה ת"ח מזקניששמעתי
 ס"ת וילד'ת הר'ה הנ"ך א'[ ב"ז ]שאשית כי ז"ל קצוה"ח הגאון בןדוד
 היה )והמעשה תכ"ה עם הנ"ך הדברים קישור מובן ובזה תכ"ה שםהוא
 בסיפורי ואכמ"ל הנ"ל הר"ר שהזכירה העקרה שנפקדה בקאזניץאז

 ולפיכך וז"ל קאועץן מדפוס ע"ב מ"ז ]דף הגדול בקנה ראיתי שובמעשיות(
 שלא עד ברחם הטיפה לעצור כדי הבינה ממשלת צריכים המתעבדיםכל

 והוא ומייבש ועוצר מקריש שהוא לפי כה"ת יקרא זה וכחתפליטנה
 נקרא בינה כי הנח ]עסו יעקב קהלת ועיין עכל"ה. עינו כהתהמלשון
 למ"ש בפרט הרברים קישור והמ"י כתר. כ' שערים. נ' שבשם, ה'הנ"ך
 ברחם ועיבוד להצטיד היינו הבנים מיל שם ה' אות כי ישראלבנר

 מילתא תליא ט'( תיקף בתיקונים כראיתא )כתר ובמזלא )בינא(האימא
 ישראל בנר מ"ש פלא זוע אמנם ע"א[ כ"ח ]ין קטן מרעד במסכתכדאיתא

 הכ"ף( תחת ]בשב"א הבך מנוקד בתודה ולפנינו מ"ב ג" נקודו הקףכי

 כאגרא ]עוז בכ"ע: בימינו במהרה עינע יאיר וה' מ"ו, נקודו ג" זהולשי

 ס"ק. הד בראוית בפרשתדקלה

 היה עלומיו בימי כי זי"ע מפה"ק אאזמו"ר קדוש מפה שמעתיכ.
 לדרכי גדול מחוגר אחד וח"ב אברך עם ויכוחלו

 כתהיה דגוסקים בדברי או חז"ל בדברי מציע היכן הנזכר ושאלוהחסידית
 טומאת בלא החע טופר שהוא למי גם קדחנה לתוספות טבילהמווקל
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 מצינו הלאקרי,

 לחכז'י
 כתב  עזרא לטבילת דבטלוה שאמדו אחדי וגם

 או בזיוג כשנזדקק דק והיינו זו טבילה ביטל לא שמימיו ז"להרמב"ם
 מטומאת טהור ערפיה דק לדקדק כתב האדיז"ל בכתבי וגם קדיבטומאת
 יעבור ולא חוק כמו בבוקר יום בכל לטבול חסידים לכם מנין אבלש"ז.
 אאזמו'ד לו והשיב הנ"ל. מטומאת לטהר צדיך שאין למי גם הואובע"כ
 נסוף ז"ל הדמב'ש מלשק לדבריהם ויסוד שורש שהוא אתר על הנ"לזי"ע
 הכתוב גזירת והטהרות שהטומאות וגלוי בדוד רבך פ"א[ מקואותהלכות
 טיט הטומאה שאין הוא החוקים מכלל הטומאות מן הטבילה וכן וכףוע
 הלב בכונת תלוי והרבד הוא הכתוב גזידת אלא במים שתעבוד צואהאו

 רמז כן פי על ואף טבל. לא כאלו הוחזק ולא טבל חכמים אמדוולפיכך
 שלא פי על ואף טהור שטנל כית לטהר לבו שממכוץ כשם בדבהיש

 שדו הנפשות מטומאות נפשו לטהד לבו המכוין כך רבד בגופונתחדש
 העצות מאותן לפרוש בלבו שהסכים כיון הדעות ודיעות אוןהמחשבות
 טהורים מים עליכם וזרקתי אומד הוא הרי טהור הדע"ת במ"י נפשווהביא

 ברחמיו  הקום אתכם אטהר גילהיכם ומכל טומאותיכם מכלוטהרתם
 מפורש הענין זהו הרי עכל"ה אמן יטהדנו ואשמה עון חטא מכלהרבים
 המהשבות מטומאות נפשו לסדו בהמקוה יש דש כי ז"ל הדמב"םבלשון
 במקוה הטבילה ידי על הדעת במי נפשו ולהביא נפסדות ודיעותרעות
  הבעש"ט דבים תלמידי למ"ש שורש זה והרי לשונו בקדושתכנזכר
 וכיוצא וע רעות ד21תשבות לבטל מועלת במקוה הטבילה כי זי"עדיקדקה
 על אף בדעתו טהרה יוסיף כנה( )המקוה הדעת במימי ההטבול ומהבהן
 קדחנה להוסיף רעתו לטהרת דק כגזכד גופו לטומאת צריך שאיןפי

וטהרה.

 שליעסעל דוד מוטה המובהק הרה"ג ידי"נ העידני זאת כתבי אחריודקנה
 ט"ו ]דף ברכות הנג'ס מדברי כן נראה כי בפה'וק דומתךערת"

 עליו מעלה ומתפלל ק"ש וקורא תפילין ומניח ידו ונוטל הנפנה כלע"א[
 ארחץ ו'[ ב"ו נההלים כדכתיב קרבן עליו והקריב מזבח בנה כאלוהכתוב
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 טבל כאלו מד לה סבר לא רבא א"ל ה' מזבחך את ואמבבה כפיבנקיון
 טבל כאלו שנחשב ס"ל( )דדבא בדש"י עיי"ש כפי בנקית ארחץדכתיב
 מה זה בלא ואם לקדי בטמאים דק מיידי דאסו קשה ולכאורה גופוכל
 טבלה הוי לקדי טמאים באינם דגם ודאי אלא גופו כל לסבילתצדיך

 לקדי סמאים באינם מיידי )דבע"כ כנזכר. בסבילה היינו גופו כלברחיצת
 ודאי אלא טבילה בלי ותפילין שמע בקריאת מותרים איך הכי לאודאי

 כנזכד(: טבלה הסבילה הוי זה כל ועם מקדיבמהודים

 ועניני וד"ת שיחות הוא שלמה אהל ספד כעת נדפס ראינתיכנא.
 שלמה תפארת בעל זי"ע מראדאמסק הגה"קמנהגי

 בחסרון הם בודאי )אשד תמוהים דברים אחדים במקומות בוומצאתי
 ומצוה הימים בדוב הדברים ונשתבשו והמעתיקים המסדרים אוהמגידים
 דאיתי והנה ז"ל( צדיק באותו סדוקי בוקי לתלות שלא כדי בזהלעודדן
 מקאזמיר מוהר"י הה"ק אצל מדאדאמסק הה"ק שבהיות בהסכמותשם
 והשיב התיבה לפני שיתפלל מקאזמיד( )הה"ק כבדו השבועות בחגזי"ע
 )הה"ק והשיבו פיוס. אומד אינו שהוא שלמה תפאדת בעל הה"קלו

  ובייל. ויסיימם אותם יתחיל והפיוטים יתפלל כן פי על שאףמקאזמיד(
 לומד ובפרס מקאזמיד צדיק אותו מפי שיצא להאמינו אין זה דברוהנה
 ]סי או"ח בטוש"ע מבואר באמת כי מדאדאמסק הגה"צ  עשה כןאשד
 בפיוטים ק"ש ובברכת בתפלה להפסיק אם מהראשונים הפלוגתאס"ת[
 לא או פיוטים לומד אם הפוסקים פליגי לא כאן עד והנה ובנו"כעיי"ש
 ואין באמצע לדלג הענו פידקא מכל ולסיים להתחיל היינו לשנותאבל
 כ"ע י"ל אז הפיוס באמצע כשהחסיד לסוס מתהלתו הדבדיםקישור
 אז הפיוס כל כשאומד כן שאין מה התפלה בברכת דפסק דהוימודים
 ]יעיז שם. הרמ"א כמ"ש הצבור כמנהג פיוסים שנאמדו אלו כדעתעושה
 קצת לצדד שיש והגם כ"ח( אות התפלה נוסח מאמר מאמרות כחמשהכדמוינו

 הסיום מעין מסיים והוא דהפיוס מהפיסקא סיום היינו וסוף שאומדכית
 ואם השתזיע( בכתבי כמ"ש ק"ש בברכת דפסק הוי לא )ע"עבהברכה
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 אך הברכה, לחתימת סמוך החתימה מעיל שמסיים כיק כשמחסיר גםכל
 וי"ל להדברים שתמת דאין באמצע יחד לשלבם וסוף להתחלה פ"אע
 בתמוה שכתב הנזכר בספד דאיתי ובמק"א כנזכר. הדיעות לכל הפסקדדיי
 יותר יתכן וזה כלל פיוט יאמר ולא שיתתפלל זי"ע מקאזמיר הה"קאז

 שם: מ"ח[ ]מס" המחברוכרעת

 בד"ה ז"ל הרב אביו בשם "[ ]עמוד בהקדמתו הנזכר. נספר עודכב.
 נקרא ובתוה"ק רפסת חג שנקרא מה על לשבח טעםלפסה.

 לוי בקדושת כבר ידוע זהו הלא בקראי תמהתי עי"'ש. וכו' המצותחג
 יששכר בבני ז"ל בשמו וכשבא וכו'( פסח זבח ואמרתם בדיו; בא)פרשת
 ז"'ע מברדיסשוב הגה"ק בשם זה ומובא מבואר קודש ספריובשאר

 הנזכר: בספר מזה ידע לא האיך ידעתי ולא עתיקיםוהדברים

 ממכתב שם כתב הס[ עמוד מהנדפס שלמה אהל ]כספד שם עודכג.
 מראדאמסק כה"ק נסוע בעת כי וכתב לו שכתבומאה"ק

 להראות הלז המכתב אתו הוליך חיים דברי בעל זי"ע הגה"ק למדןלצאנז
 הלכנו אייר ר"ח בערב וז"ל כ' המכתב בתוך עי"'ש לו שנעשה מהנסלו
 והתפללנו הלילה עד שם והיינו אנשים ט"ו בערך אמנו רחל קבורתעל

 רחל" "ותיקל חצות וערכנו הלילה בחצי וקמנו וכו' ערבית וגםמנחה
 ר"ח הוה ערבית תפלת ואחרי ר"ח בערב לום כשהיו והרי וכו'כנארג
 ובסידור בפול'ח כמבואר כלל רחל" "תיקון בחצות אומרים איןובר"ח

האריז"ל.

 יאמר ואח'ע ח'ל בתחלה לאה בתיקון נסירור מ"ש צ"ע שאמנם
 ותקם בנוד ויידתה וכמבורה ולאה יעקב זיוג אלוהמזמורים

 י, יענך יחננו, אלקים תערוג, כאי"ל המזמורים וסימן וכף לילהבעוד
 שבת אפים נפילת שמרים שאין בימים אפילו אותם ואומרים מזומר,לדוד
 פשיטא זוע תצה בסעוד. עכ'ל אומרים אין יענך מזמור רק ור"חוימיט
 אלו רק תריץ ויו"ט בשבת יאמרו לאה תיקל כל דלת בלשונושם
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 על בכ" שהוא וגו' הנביא נתן אליו בבוא מזמור אבל בלבדהמזמורים
 בכיה אנה עד לאה תיקון אחר שם שמסודרים אח"כ הפסוקים וגםעונותיו
 לתיקון שייכים שהם כיון אז כלל לאומרם אין בודאי וכיוצא וגו'בצית
 ליל שבחצות כיון קשיא גופא הא אולם כלל. אז אמרו שלא מהרחל
 בכתבי )כמבואר ואדרבא ועיבורה ולאה יעקב בזיוג ובונה איןשבת

האריז'י
 וכו' ברחל יעקב זיוג הוא הא' לילה חצות כי( שבת ליל בכונת

 אמנם להמזמורים. גם אז לאה תיקון לאמירת ענין זה מה כן אםעיי"ש
 והנה לאה( תיקון )בענין וז"ל כתב ט"גן חצות תיקון נשער בפע"חראיתי
 אעקים תערוג כ'איל שהם כאי"ל הסימן בחול כך הם המזמורים שלסימן
 כלא'" סימן ד'" ובליל הארץ. ל'ה' ה' יענךיחנה

 ל"' כ'איל שהם
 שאין ביום או בר"ח כי והענין ה' אודה העלוי' יחננו אעקיםהארץ
 כל לומר אין וגם ביהמ"ק חורבן על ולהתחנן לבכות אין תהנעאומרים

 סימן שהם מזמורים אלו ויאמר יתחיל זולת הנ"ל והפסוקיםהמזמורים
 חגרי ע""ש חצותן ענין ]דרוש הכונות בשער הוא וכן עכל"ה בלבדכלא"ה
 הנזכרים המזמורים אפילו לאה תיקף כ% לומד אין 1י1"ט דבשבתמבואר
 אומרים עמרן החול ימות )היינו תחנק בהם אומרים 12אין וימים בר"חרק

 התיבות באבידור הוסיף מי ידעתי )ולא ויו"ט שבת לא אבל בהם(תחנת
 באמת דהא הנ'י קושיא שפיר ומתורץ באמת הוא וכן ויו"ט"("שבת

 רק חצות אחרי וברבורה לאה תיקת ענין אין כן( הוא ביו"ט )וגם בשבת:
 שכתוב הכונה וגם כנ"ל לילה חצות אחרי נשגבה היותר במדרגההוא

 נתאמרון
 בר'"

 ביום ה' יענך המזמור במקום תחנת אומרים שאין ימים או
 כובת גם בפע"ח שם משש לפי והנה לבב בכל ה' שדה הללו"צרה1

 אלא כנזכר בשבת ענין זה ומה עיי"ש לאה לתיקת הוא אודההמזער

 שטועו לא וגע תחען בהם אופים שאין וסול ויטבת לר"ח דק דמעחזאין
 כ%: לאה תיקת בלילה ו"'ט בשבת שיאמרו ד'1 ודבותינומאבותינו

 בסטת ומאמין ה' ירא כל לבב הכביד האחרת דגזכר נספר שםכד.
 תפארת בעל הה'וק נ12מ מ"ק נבעתו דברץ על ויחרדירגז
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 שנה מאות מ"'ח יותר זה בזמנינו הגלות אריכות של הטעם זצ"לשלמה
 לעשות רצונה הקדוחיה שהשכינה לפי הוא בעוה"ר מקדשנו ביתמרברבן
 והרובעים מהגלות יצאן הצדיקים שרק במצרים שהיה כמו לגלותקץ

 דוד בן ומשיח רביע משה אך במצרים שהיה כמו אפילה ימי בג'ימותו
 ישתקעו עכ"ל וכו' בגלות ישראל" "כל שישיבו עד שתמתין אותהמנחמין
 הגדול הכהן צדיק אותו מפי כזה שיצא להאמין וח"ו יאמרו ולאהדברים
 )כאשר וטעה שמע השימע רק זי"ע שלמה תפארת בעל הה"קמאחיו
 3גם אדם ובני עולם של ברומו העומרים כאלו דברים לכמהקרה

 הורקו כאשר נתקלקלו והגדות הסיפורים ידי ועל בהם ומלזליםהחסידים[
 כמ"ש כו' וכו' הזהרו חכמים י"א[ ]א' באבות נאמר זה ועל כלי אלמכלי
 לו אחכה עקרים "'ג של האמונה נגר המה האלו דברים כי מזה(להלן
 "כל שישיבו עד הגאולה עיכוב שזהו ח"ו נאמר ואם שיבוא, יוםבכל

 מקרא נגד הוא הרי כנזכר והרעועים גמורים הפושעים גם היינוישראל"
 לשלמה ונבואה ברוה"ק שנאמר ישובון לא באיה כל הס[ ב' ]משלימלא
 הגאולה קודם ישיבו לא האלו שהכופרים וכיון אדם מכל החכםהמלך
 כיון בגאולה המאמינים גם ויתייאשו יכפרו כזו מימרא ידי על כןאם

 האובדים ובש י"מ כ"ז משעיה הנביא ומ"ש כנזכר. אפשר  ונאי דברשהוא
 בירושלים הקודש בהר לה' והשתחוו מצרים בארץ והנדחים אשורבארץ
 בפשיטות( וכמדע מקודם. לא )אבל בימינו במהרה הגאולה אחר יהיהזהו

 בשמי בהיותם צדקנו ומשיח רבינו  משה על לעז למשיא ח"וובפרט
 הלא כנזכר( רהבה הק' שהשכינה )בעת ח"ו הגאולה יעכבו למהשמים
 רבינו משה הרעיש ביהמ"ק השורבן אחר כי בפתיחתא איכה במד"רנאמר
 מי אראה ואמר ולגאלם בבל מדגלות להחוירם ורצה מעלה בשמיע"ה
 מן קול יצא שם ובגויותו וכר להחזירם לבבל והלך עליהם ידומניח
 ומפני יתברך דהום לרצת ובודאי חור וע"כ מלפני היא גדרההשמים
 איך ולגאלנו שכינתו להשרה שמו יתברך כשרצונו אבל %א ניחתשמו
 הקדושים הספרים כל תשר צדקת משיח וגם רבינו. משה ח"וישמיט
 משכן שום אשר צפוד דקן להיכלא להגיע להתגנדר האיך מזהמלאים
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 ויללה ההתעודדות נום אשד בימינו במהרה לגאלנו להביאו צדקנומשיח
 וכי להיפך בשמו יאמדו ונויך ביהמ"ק וחודבל וישראל השכינה גלותעל
 השכינה כבוד וגלות יתברך שמו חילול על ויוותר הגאולה יעכבהוא
 עד ר"ל מחבירו מדובה קללתו שאיל יום לד איל ישראל וצדותהק'

 הגאולה טרם באפשרות אינו זהו באמת אשד הפושעים הכופריםשישיבו
 כנזכר. ישובץ( לא באיה כלנכי

 אלא נגאלין ישראל אץ כי כתב תשובה[ ]בהלכות שהדמב"ם אמתוהן
 לבינונים היינו נגאלין מהד תשובה שעושין וכיון התשובה ידיעל
 כדי שלימה בתשובה ולשוב להתעח-ד ראוי כעדכנו( נאנשיםומאמינים

 לקרב נזכה התשובה ידי רעל ח"ו הגאולה מעכבי דשנתם בכלל נהיהשלא
 כולו. ישראל כל על להמתין לא אבל בימינו במהרה וגלימההגאולה
 ומקרא כמובן. הרחוקים הגויים בערי ובפרט הכופרים הפושעים גםהיינו
 זרועי לי ותושע וכו' עוזר ואץ ואביט ה'[ מ"ג ]"יעיה הכתוב ריבדמלא

 כאלו מקראות וכן בימינו במהרה ויגאלנו שמו יתברך כן יאמדכביכול
 יתבדדו ר[ הב ]דניאל כמ"ש בדניאל ובפדט בתנ"ך וכהנה כהנהדבים
 לא שדבים וכיון לגאולה סמוך יהיה ומץ וגר יאמינו לא ודביםויצרפו
 לשוב וכשיצטרכו ישובון לא באיה כל נאמד מאמינים באינם והדייאמינו
 זה יהיה ואיך ח"ו יגאלנו לא כן אם יאמינו לא והדבים כולם ישראלכל

 בשף וכן חלק ובפרק סוטה בשף חז"ל דברי כל וכן להגעלהסמוך
 בגלותא לישראל דדחקץ בישראל ע"ד בעמלקים [ ] בזוה"ק נוכןכתובות
 ופני יטגי חוצפא שיהיה מה דוד בן שבא בדור שיהיה מה בתראה(בדדא
 דוב יהיה אדרבא רק כולם ישובו שלא וכיק כר וכו' כלב כפניהדוד
 משיח מלבוא יעכבו הרי משיה של דודו זה יהיה כן אם כל הדודפני
 הם הנ"ל הרבדים כי ודאי נאלא כולם צדיקים ויהיו כולם שיעיבועד
 שאמרו מסה תשיבנו הול הנ"ל( הצדיק מפי ח"ו יצאו ולא וכזב ודיקהגל
 זכאי שכולו בדוד רק בא דוד בן כי מ"ך חך ע"א[ ר"ח דף סנהדריןשוע

 אלא לערפך הוא כן נאם חייב שכולו או עגם( מבואר והרי כנץ,נותאמר
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 זי"ע מברדיטעיב הגה"ק בשם וכמ"ש אחר באופן שם דהכונהתצוי(
 בהגאולה רבש"ע תמתין אם תק"ש קודם ישראל כלל בעד מליצהשאמר
 אם כי )כפשוטו( אפשר אי זהו תאב כולו או זכאי כדלו שיהיה עדכמ"ר
 הכופרים שהרשעים אני ונשבע ידי הדימותי כי אפשר אי זכאיכולו

 כן גם חייב כולו כמהיה ואם מכפירתם ישובו לא אז( שהזכיר)במריעת
 אם גם שמו יתברך מאמונתך נסוד לא מאמינים אנחנו כי אפשרלא

 מברדיסהעוב הקדוש האמיתי המליץ של עכד"ק גזרים לגזרי אותנויחתכו
 לי ומה בעה"י( בשופר תקע במאמר יששכר בשערי בזה )והארכנוזי"ע

 בנביאים מקודם ועוד חז"ל בדברי ונודעים פשוטים בדברים כ"כלהאריך
 בני דאמאמיגים ישראל כל בלב קודש בחותם ונקבעים קודש ספריובכל

 ע"ב[ כ"ז דף ]סנהדרין חז'ע אמרו והנה ממקומם. יזיזו לא בעה"ימאמינים

 לרחמכם ירום ולכן לחננכם ה' יחכה לכן ל'[ ]"יעיה עה"כ הגאולהבענין
 וכו' מעכבת הרע מדת מעכב מי מחכה והוא מחכים שאנו מאחרוכי

 הדין ומדת לגאלנו וחפץ מחכה שמו יתברך שהוא מפורש והריעישש
 צדקנו ומשיח רבינו מ12ה ח"ו הלא ארץ( יעמיד במשפט מלך )כימעכבת
 ובזכותם גאולתנו. בקרוב לפעול בעדנו עומדים הם האדרבאמעכבים.

 בימית. במהרה ולגאלנו להושיענו מתפלליםאנו

 נצבים[ ]פרשת עה"ת ושלום חים מח" אחד פנסן זה ינקואעתיק

 לה' דגסתרות הזה כיום אחדת ארץ אל ויקריכםעה"כ
 הזאת. התורה דברי כל את לעשות עולם עד ולבנינו לנו והנגלותשקונו
 הנסתרות )עם( הזה כיום אחרת ארץ אל וישליכם דסמיכות לדקדקיש
 מתאשב איש עדיין לת"א הנסתרוה על שפירש"י ומה וגו' אלקינולה'

 הזה. כעם )בגלות( אחרת ארץ אל ויעדיכם דגה כי וי'ע וצזכדהסמיכות
 יתברך ראה אשר האלו הימים באחרית גם הזה כיום עברין שאס עתבכל
 עובר כל יתמה כן העל ורה והום עד האחרון גלות כ"כ שיתארךשמ
 הפרושה המשך שההא כמו וא' ששליכם הזאת לארץ ככה י עשה מהעל
 ויצטרכו )בפרטיזן( כנ'י וגו' ה'ש ברית את עפץ אעור על משטווומה
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 הזה היום עד בגלות מהשלכתם לביתם ישיבם ואז שלימה בתשובהלשוב
 זה אם נפשך מסה הזה הגלות האריכות מדגי מה כן אם יפלאועדיין
 היו בודאי כמלאכים הראשונים הלא בתשובתינותלוי

 יכוליי
 ולקרב לתקן

 לא כן פי על ואף האחדת הדוד מאוד השפל הדוד מאתנו יותרבאמת
 דוד הזה זמן עד הגלות אריכות יוסיף ומה יתן ומה בזמנם משיחבא
 שאין מזה להוכיח יצרך ישומך ופן כראוי. אליו לשוב מי וגי שאיןיתום
 כנ'ע אלך לבי בשרידות כי ויאמד הנ"ל הוכחה מפני כלל. בתשובהתלוי

 ושה" "כיום אהדת ארץ אל וישליכם שהוא הגלות מאריכותודאייתו
 התשובה באה זה על אך בשד עיני לעיננו מאוד התמוה הנזכר)בקושיא
 נקם )יום אלקינו לה' הנסתרות הוא( כה %י הגאולה שנתעכב מה כימיד
 גליתי לא לאבדח גליתי ללבי ע"א[ צ"ט דף חלק נסרק חז'י כרבדיבלבי
 עד ולבננו לנו והנגלות זה( כל ועם גליתי. לא השרת למלאכיאפילו
 כי ופשטות בנגלות לדעת אנחנו וצריכין לתקן אנו שצדיכין )מהעולם
 התורה דברי כל את לעשות עולם( עד ובנינו אנו כראוי לה' נשובאם

 בימינו במהרה רצת יהי כן קריב( ובזמן בעגלא לגאולה נזכה )אזיהזאת
 בחיבורנו. שם וכנזכר רבדינו.ע"כ

 רעות לשמושית תאמינו הלא והזהרו השמרו הקודאים אחיי אהובייע"כ
 דבות בחיבורי כבד וכמ"ש כאלו. ומתהפכות מבהילותואגדות

 12ט ביארתי וכבד כ"ד[ באות וגם וצ"ד ע"ח ]מזל"אן אות העינא נמהדוראתורה

 ע"ב[ ק"ל דף וב"ב חכז"ל ח"ש כאלו מעשיות על לסמוך שאיןבאורך

 שכן %ל ע"ח( סימן בדברינו )עח"ש מעשה מפי הלכה למדיןשאין
 התנה בעוה"ד. בדורנו הוא כאשר כזבים בהרבה מעורבים,במעשיות
 ריב'ע אמד ב'[ הלכה ]פטם טפרים במסכת דחוק שזהו להמללתאמרתי
 מתברך והדודשה הבת לעולם חלק לו אין הכותבה כתובה אגדתאהדא

 רה"ש וכר שכר מקבל אינו והושמעה שם( סופרים המקרא פי)בשמתא.
 חלק לו אין אמרו שלכך המפדתכם שם שתירצו ומה  עובר כלוישתומם
 הטובים מעשיו מצל הבם בעולם חלקו מפסיד שאינו היינו הבאלעולם
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 חלק להם שאין אותן בכלל חלק( ובפרק לחשבו ליה הוה כן ראםשעשה
 שכרו חלק הימנו נעשה האדם שעושה מצוה דמכל הכונה רק הבאלעולם
 הבא לעולם חלק כתיבה מאותו לו אין האגדה ומכתיבת הבאלעולם
 וגם כמובן. הבא לעולם חלק לו אין מ"ש הפשוט בפ" דחוק והואעכ"ד
 רבינא היינו הש"ס בתוך האגדות חז"ל שקבעו מה עתה כי פשוטהנה
 שסידר המדרשים הירושלמי בסדר או הבגלי בסדר או שסידרו אשיורב
 הנה הן כי הנ'ע הדברים נאמרו עליהן לא בודאי הנה וכהנה אושיעאר'

 רז"ל ומדרשי הגמרא שאר כמו ולדרשן ~מדן שבע"פ תורהבקדושת
 ההבנה קושי הם כי ואס הש"ס בתוך כגר מרז"ל ונסדרו שנכתבוכיון

 כתבו כאשר בגווייהו גניז וסובא נסתר בדרך ונאמרו הדעתלנמוכי
 עיירת( צ"ז( אות ]מה"ק תודה דברי בחי' בעניותן כתבט וגם ז"להראשונים

 המסורה אגדה שנקרא המעשיות אלו על קאי כי י"ל מליצה בדדךאך
 משתעי בדדך נאמדו אך עלית קדושי צדיקים מפי האמורה לאוץמפה
 לימוד וצריכין בעה"י חיבורינו דברי ברוב שביארתי כמו דחכמתאמילי
 טרם מדפיסם היינו ומפרסמם שמספרם ומי זאת ידע לא בער ואישהיטב
 אולי זה הרי להמון ולגלות לספר ראוי מה נפה בי"ג אותםינפה

 אבותינו קמאי צווחו וכאשר שם סופרים במסכת חז"ל שאמרומה בכ~
 לפעמים שמכשיל ומי שם( מה"ת בד"ת וכנזכר כאלו על זי"עהקדושים
 אין בכה זה הרי ח"ו הדת כוירוס האמונה הערר הגורמים כאלוברברים

 כששיעט עלינו. יגן הצדיקים וזמת יצילנו ה כנ"ל וכו' חלקלו
 יגאלנו: רירן ובמהרה תודתינו. באמונת ולהחזיקמצרותינו,

 דקייך אשכחיה הונא רב בד רבה אתא ע""1 ק"ת ]ין בב"מכה.
 דרבה 0רןי כולהו אמרי ענפיה, תקוץ קצייה מאןאמר

 דיבורו נתקיים לא הנה נחמן. רב בר לרנה זרעא קיים לא וחנא רבבד
 מהצדיקים כאלו ענינים כמה שמענו וכן הזה. בעולם חיותו בחייםרק

 לרבינו וש"נ פיתקא שלח אחד איש אשר וכמו זרע הבעש"טמתלמידי
 לנו( והנודע אחר בכפר דר היה ההוא והאיש זליע מלובליןהקדוש



 שצה לנדרה תליתאי מהיוראדברי

 בהאיש בו הכיר הפיתקא את הקדוש רבינו קרא וכאשר אונגארןבמדינת
  ע%"ש( רפרקא אגרא בספר זה שהביא )וכמו כנודע מעשהו ומהמדיתו
 לטבול טהרה מקוה לו חסר אך ד' וירא ת"ח הנהו הפיתקא. בקראוואמר.
 לאשר הוא אנוס כי ומכירו( ביודעו היה )אשר הקוףטי"ל המביאוהשיב
 רבינו והשיב כראף מקוה להיות בהכפר שם מים מצא ולא ויגע חפרכבר
 הזאת( במדינה לא וגם הלז בכפר היה לא מעולם כי )אם קדשוברוח
 ומקוה מים ףמצא הלז ובקעה להר סמנך הלז וצד במקום שםיחשר
 מים( באר שם להיות הטבע בררך מקורם שם נודע לא כי )אםכראוי
 ומצא וחפר וסיר תיכף הת"ת וקים זאת לו וסיפר לביתו השליחובבוא
 יבשו ומאז זיע מלובלין רוקדת? רבינו נסתלק כי אח"כ ונודע שםהמים
 מרובה טובה מדה כי ע"אן "א דף נסוטה חז'ע ברברי קעי והנה שםהמים
 ימי כל רק רביע רברי נתקיים לא טובה במדה ואם פורענות.ממדת
 הונא רב בר רבה של דיבורו נתפעם לא ע"כ וכו' במרת מכ"ש חייושני

 מהגמרא: כנזכר ח"ו ימי כלרק

 "ע ט"ז[ צ' ותהלים בניהם. על והדרך פעלך עבדיך אל יראהכו.
 העולמות כל תיקון הוא הר"ר מלך כי האדע פיל

 השתפך אשר ע"ה המלך דוד וז"ש בימינו במהרה הגמור לתיקהכשנזכה
 כסו רועדושים אבות זטת זה על ועורר הגמור תיקל על הקדחתהנפשו
 המצרים לט ויהעו ט"ו[ כ' ]כמדבר עה"כ חד[ במדבר ]הנחומא חז"לשאמרו

 וכמבואר בגלותם בנהגם בצרות בקבר מצטערים האבות כיולאבותיה
 ר 7"מיט וכמ"ש בשמחתם המה יראו בנהרם את וכשיגאל דוכתי.בכמה

 חיי וגו'. ממצרים הקדושים( אבות ושארי יעקב )של בפניו ףוציאךל"ק
 ככמוש ויעקב הנחק )אברהם עבדי"ך אל יראה זכות של לטענהשביקש

 הצדיקים ששך וכן וליעקב ליצחק לאברהם לעבד"'ך זכרך פ"ק ט'7שט
 שלימה ההגאולה ותפעול )שתעריה פעליך הקדושים( אבותינו ה'עבד"י

 תיקון של השלימות בתכלית וקים חי הריר )מלך והרר"ךשיקומם(
 קדה? מה לו יאמר קזיש רק לנצח המרית בלע או שיורההעולמות



 רנררה תליתאי מהדוראדבריעיצו
 בניהם על ע"א[( צ"ב ]ין חלק בפרק חז"ל שאמרו כמו וכו' קייםחים

 פועלתך יהרה בניהם, לבני גהשל ומביא כמ"ש לבניהם זאת)שתקיים
 יושיענו אבותינו ובוכות רצון. יפי כן כנוכד. בפניזש( להאבות עתהזאת

 בימינו: במהרהויגאלנו.

 העל וז'4ל קארעץ[ מדפוס ע"א מ"ז ]דף הגרול קנה הקרוש בספרכז.
 להשליך חייב הטריפת אתפף הם ככלבים אדםשפני

 עכל"ה בהיתר יאכל באיחוד שאכל ומה מדה. כנגד מדה הטריפותלהם
 דאיך בהיתר יאכל "באימר" שאכל שכתב הקרוש בלשוע לדקרקויש
 איטרי על מוזהר ואיע מצווה אינו הכלב הוא הלא באיסור הכלבאכל
 אצלם ריס כלב כפני הדור( )פני שפניהם אדם בבני מיירי ואםתורה
 ולהכשילם טריפת להאכילם דחפור ופשיטא "בהיתר" שיאכלו שייךלא
 בהאריז"ל כמבואר כרדף בעל ודאי אלא כלבים( )כמו בעצמם שיאכלוהגם
 באיטר שאכל מה כן על בכלב מיתתו לאחר מגולגל טריפות האוכלכי

 הכלב אז כי בכלב מגולגל כשהוא מותו. לאחר בהיתר יאכל חיותו,בחיים
 ירושלמי ועמן טריפות, ולהאכילו להשליך מצוה אדרבא מצווהאינו

 וטריפות נבילות מאכיל שהיה בצי%רין בטבח ג'[ הלכה ]ח"חתרומות
 כלבים וודו ומת ונפל לגג העלה שבת  בערב יין שתה פ"אלישראל
 לון אמר קמירתן, מן מירמיתי מהו חבינא לר' עשקו אתת ברמומלקקים
 גחל היה וזה שתו תשליכק לכלב תאכלו לא טריפה  בשדה ובשרכתיב
 )דבלבים( אועז דמיידדון ארפונת א"ל ישראל את ומאכיל הכלביםאת

 ואכסנך: בדולק אשר"י בהגהות וכ"כ הירחשלמי  עכ'עאבלין

 הטריפות להשליך "ח"ב" כי רקדוש בלשות נקנה מ"ש אמנםכח.
 כדברי להלכה דס'ע בע"כ הנה רשות( )הלשלכלבים

 חינוך ובמנחת מ"ט[ ס" מע"ד ]""א לב חקרי בשו"ת עיין האחרוניםגדולי
 שהוא דשבוקדת א' ליום במוקף והפייסן רגשכילתא דברי פי על ע"ג[]מצוה
 ס"ט נוהמן יו"ד תעיבה בדרכי והביאם דוקא לכלב טריפה כל ליתןמ"ע



 שצו ווורה תליתאי מהיוראדברי

 כנזכר הקנה הראשונים ראשון בלשון בזה כן גם נראה וכן עיי"12 ב'ןס"ק
 השכמ'ע: לכלבים הטריפות להשליך חייבשכתב

 ספר ע"ד קושייתך ע"ד הי'ו. מאנ"ש וכי להה"ג שהשנתי מהכט.
 תאות בד"ה ד' שער נח"ב זי'"3 מהרח"ו למרן קדושהגוערי

 ומורה סורר ובן נענש הקטן אין העבירות כל ועל מפן שכתבהתענוגים[
 ומורה סורר רבן ומשמע עכל"ה נסקל יין לוג וחצי בשר תרטימרשאכל
 ניו בסנהדרין הוא 12לימה מהשנה דהא פלא וזרו קטן כשהוא אףנענש
 ומצוה וצע"ג מצות לכלל בא שלא פטור קטן ומורה סורר דבן ע"ב[מ"ח

 הוא כי לענ"ד פשוט הוא מהרח"ו רבינו כונת הנה דבריך. ע"כליישב
 בדרך רק ומורה סורר דבן הילכתא החנו דמילתא למסקנא בזה באלא

 המה כן ויפה שפיר וזהו התענוגים( בתאות למאוס )איך השכלמוסר
 מה על ותירצו ראמרו ושכלם בסברתם בגמרא שם חז'"ל דבריכדבריו
 בן אסו קאמרינן הכי אנן ומורה( 1רר )מבן דפטור מנ"ל קטןשאמרו
 נהרג סופו שם שעל וכית נהרג 1פו שם על נהרג חטאו על ומורהסורר
 1רר דבן משמע זה )ולפי משמע קטן איש ולא בן העד נמי קטןאפילו
 לקרש יהיה וכי קרא דאמר רב אמר יהודה רב אמר אך( קטן, יהרגומורה
 שגילתה דלהלא מפורש היי הגמרא. עכ'ע איש של לגבורתו רג(מוך בןבן

 נהרג ומורה 1רר דבן אמרינן הוי רב אמר יהודה רבי כלימודהתורה
 האיך לקולא דקרא טעמיה דרשינן דלא יוודה לר קשה ולכאורה קטןגם
 2ום על שהוא דקרא וטעמיה מסברא לקטן גם שנהרגנו ממברא ס'עהיה
 כית "ע 1לם דקרא. טעמיה דרשינן לא )שנהרגת( לקולא והלאסופו
 ש1ף ע"א[ ע"ב ניד בסנהדרין שם כדאמרינן דעתו לסוף תורהדירדה
 ומלסטם דרכים לפרשת ויוצא מוצא וצונו ליסודו ומבקש אביו נכסימגמר
 הפעמים שברוב וכית חייב, ימות ואל זכאי ימות תורה אמרה הבריות,את
 גביה קולא הוא כן אם מיתה ויתחחב אטע כללסטם כן יודהעכ"פ
 גם  אשמעינן דהש'ש פשוט נראה יותר אך קטן. בעודו גם זכאישימות
 מפרכא %ע ע'ע ל14מרא בין לקולא בין דקרא טעיתה דדרשינןלרגש



 עררתן תליתאי מהיוראדברישצח
 הקרא לאשמעינן בא ע"כ סופו, 2ום על שהוא כיע קטן בעודו גםדשת
 ומה הכתוב( גזירת ווהוא איש של לגבורתו הסמוך בן דצ"ל וכו'רבן

 לרבי אפילו הייט משמע קטן איש ולא בן ועוד כנזכר בגמראדאמרינן
 לאשמעינן קרא צריך לא לדידיה כן ואם דקרא טעמיה דריש ללאיוצדה
 ע"כ נהרג סופו שם על שהוא וטעם מסברא קטן בעודו יהרגוהושלא
 משמיה ר"י  שבא 3יי כן גם קטן כהגמע דבן משום ועוד הך לר"יקאמר
 אז שרק שערות ב' שהביא היינו לגבורתו התמוך דבן לימוד בהךדדב
 התפתק זקן כשנתמלא שירוא דאיה דדם וחוקה הכתוב גזירת הדאנהרג
 הוי ששרינן מסברא אבל כן הוא הלז קצר זמן על ורק נהרג אינושוב
 כוה ~מוד מהרח"ו מרן כתב שפיר כן על מהגמרא כנזכר לקטןגם

 דברים המה חנוכה בעניו ומ"ש כנזכר. ביותר המתאוים תשתבגנות
 הז' המצוה רמוז ששם למעך אשד יסוף פשוטה כ' בענין ומ"שנחמדים.
 וילך[ פרשת ]כסוף דוויהן על הבדכה בדיכל עיין חנוכה, נר שלדרבנן

 ע""ש: חנוכה נר במצות החייםבאוצר

 ר"ל ב12ם המיילד וז"ל קארע,ן מדפוס ע"ג, מ"ז ]יף הגדי בקנהל.
 זמנה קודם הקמיע ומהקדה לילד למקשה קמיע יריעל

 ופעמים הקמיע ובעל היולדת נפשות שתי הורג פעמים כי ותביןתדע
 דם את יבקש ואלקים מזו זו משונות וצדות רעים יסים לנולדשגורם
 הידח בשולוי להוליד ראוי זה עובר כי בזה המשל הקמיע בעל מידהנולד
 תילידה ד,נושביע ובא ה"א וא"ו ה"א יו"ד בשם מנשיאתה מליאהשעשדה
 כח בישול בזמן שלד שנילד ההוא הולד הגה הלבנה שנתמלאהטרם
 כי אלקים יבקש והרוצח הרשע זה מיד ודמו מועמים בימים ומתהויווע
 לרקח לו וגרם זמט בלא ושלקץ ההא וצפש והמית יוצרו גזירתבנטל
 סדרי כל עליו ששינה תדע הה קלו שמרנה אשה וליוחא שלו שורטמנען

 רבעו בדברי גם בקצרה תמצא האלו וכדברים עכליה, וכרבראשית
 לאשה קורע לכותב ר תקם רהל'ק בנוער שצריה[ ]בשאוגההאריזתן
 הי בזמם שלא דכוא תעובר להוציא גורם ובה האיש וצה לילדהמקשה



 שצט וזורה תליתאי מהיוראדברי

 לפיכך עניות לידי בא או לו הראוי זמן טרם מיתה או לו גורם כךידי
 אד"ם בגימטר4 שהוא דאלפין הו4 שם כנגד ימים מ"ה להתענותצריך
 עוד אהד יום יתענה מ"ר בגימטדי שהוא האד"ם ד"ם ששפךולפי

 תסמר לכאורה אנן. נחזי ומעתה הרה"ק( )בשער עכל"ה אד'ט מניןלהשלים
 ייה"ק( שעי )קנה הקדושים בספרים האלו הרבדים בקראנו ראשינושעדות
 חשם אנו ובצלם מפיהם אשד האלקחם המקובלים רבותינומראפר
 קמיעות שנתנו הצדיקים מאותן מזה ולרבד לבאר רצוני ואיןבגלותנו.
 לילד. למקשה סגולות נותנים או שנתפלל למה גם אך לילדלמקשה
 ביום ה' יענך במזמור במידוד האדיז"ל ברבדי מבוארים הם לזהוהתפלות

 וט' יולדת על דחפים לבקש טוב המזמור וזה וז'יד שחרית( )בתפלתצרה
 יולדת ואינה יולדת צידי ט' כנגד תיבין וט' לידה ירחי ט' כנגדפשקים
 על שיתפללו שכתב הרי עיי"ש וכו' פחות לא קולות ער שנותנהעד

 גם ז"ל הקדושים ואבותיה דבותינו הצריקים כל אצל וכנהוגהיולדת
 טעמא בתר זיל עכ"פ הלא ח"ו( מעשיות וקבלה בקמיעות )ולאבסגולות
 בזמן להוליד שרצף כגת בקנה כמ"ש זמנו קודם להוליד גרמו כימ"ש
 ח"ו מיתה לו מרם וגם מפגל לא בזמן הקדימו זה ידי ועל הלבנהכנלוי
 הסגולות (פ התפלות דועילו אם נפשך ממה כן אם כנ"ל זמנוקודם

 מינה נפקא ומה הנא זה כל גורם הנ"ל עקא דא כן אם מקודםהולר לי~
 בריה לכל חיי שבקית הלא וסגולה, תפלה או קמיע פעולות ידי עלאם

 וכיוצא ח"ו נפש תערג רוצח יקרא הלא כלל לילד מקשה בעדשיתפלל

 ז"ל. הראשונים רבותינו מלשתכנ'י

 דהוי לזה קמיע כותב בעד רק נאמרו הדברים כי כרדם בעל ודאיאלא
 ושי שמו יתברך נביכול אמד הנ"ל וכשגורם ח"ו דהוהותמכריח

 והרשות מזה הנצמח מהצדה עליך האחריות ליה דקמיע כותבעצמך
 כתחבש בקמיע השמות כח בהכרתות שבא כיק ובחינה. בבחירהנתונה.
 בקבלה  משמשמשים שארי חטא בין הגלגלתם בשער שם זה שמבוארוכמו

 לולד שגורם מה בזה ע"ד הסור דתה )אלא להם אהד וסוג דשםמעשיות
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 תפלה ידי על כן שאין מה כנ"ל( לחיותו ימטוגל הנכת זמנו קודםלצאת
 והוא צרכיו ובכל וורדן  עידן בכל יתברך להשם להתפלל מצוההרי

 אופן באמו מבין לשת שומע היינו פה כל תפלת שומע שמויתברך
 שומע כי כ"ג[ מ"ב ]בראשית עבדך, שומ"ע ט'[ ג' נש"" )מלשון חןובאוה
 ומשאלתו בקשתו ולמלאות להשמע התפלה ראויה הבנה( היינויוסף
 ליצא ומלר צריך כי שמו יתברך תעלומות היודע יבין וכאשרלטובה
 מהצלת והתפלה יעשה שמו יתברך כרצונו כנ"ל מאוחר בשעה רקלטובתו
 ח"ו וכד"ת ל"ז אות לקמז נהמר לידה החבלי על קצת ולהקל להגןעכ"פ

 ניחוש ענין בהם שארן התורה עפ"י הראויים לזה הסגולות וכן ק"ה[.אות
 רק בקמיעות עושים שאין נכית אמת צדיקי מפי והמקובליםוחוקותיהם

 י'ל כן  הנ"ל( ובכה בזרוע ליטול באים ואין בקשה דדך הסגולותיעשו
 דברי בפ" ח"ג בבל"ר אאמו"ר מ"ש וכעין מעין וה ]והרי וכורתי.בע"כ

 רכאשר וכו' רחמי  אתעיר הא בר"ה ע"ב[ ע' נדף כ"ה תיקוןהתיזוה"ק
 איזה בע"כ שיהיה אפילו אז הרחמים במרת לגאלנו יתברך העגםיעזור
 לא כי אם וה"נ עיי"ש ממוצעת במרה יהיה זה כל עם מזניח שלחבלים
 יתברך השם ברצון התפלה סגולת ע"י אשה של לירה חבלי בלאאפשר

 כנ"ל( היסורים מחבלי ולהקל להגןימתקו

 להחקר ראוי זה עיבור והנה לשוט קרושת כנ'ל בקנה מ"שלהנדן
 ממש הירח במילוי דוקא אם כונתו צ"ע הנה וכו' הירחבמילוי

 מחצי היינו ושרונה בזמן הלא להתגלות הידח גידול בזמן או בחדשט"ו
 ]מאסו יששכר בשער בזה האבכנו וכבר הלבנה מה"ד יום לפי והלאהחדש

 באה"ע הרמ"א דביה מדברי נראה 51שוט ה'ן אות והיי"ש ך אותהירחים
 כפשוש הייה הלבנה במילוי רק נשואין לעשות טלא י( סעיף ס"דוסימן
 בחצי הלבבה במילוי דוקא הלא בחסרונה( )ולא הראשת חודש בחצינראה
 בנתיבות רעלתה הגאון זה על מ"ש ועיין מלבר יום באותו מבהטחודש

 ואכמ"ל: בזה 012 ומ"ש שם קדושיזן הלכוהלצגת
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 מה בעה"ק: מאמרות חמשה בחיבורנו לעד סמוכים למאמר]"שלמהלא.
 השונה כל שמסיימין בתחלתו שפו נעוץ הש"ס בסיוםשאמדתי

 לו עולם דעיכות שנאמר הבא עולם בן שהוא לו מובטח יום בכלהלכות
 על וכו' שמע את קורין מאימתי ומתחילין הלכות אלא הליכות תקדיאל
 בת ותדד עה"ב ה'[ ב' שמות ]פרשת ודש"י ע"כ[ י"ב ]סחטה רז'ע רבדיפי

 דרשו הולכות היאוד יד על הולכות ונערותיה היאור על לרחוץפרעה
 למות הולכות למות, הולך אנכי הנה ל"ב[ כ"ס ]בראשית כמו מיתהלשת
 הולכות ונעדותיה לכתוב לנו למה כי מסייען, והכתוב בה, שמיחולפי

 לומדים אם שמו יתברך להבורא רוח ונחת הנסיון עיקד חישעכל"ה.
 ]בדכות חז"ל שאמדו וכמו נפש במסידות להקימה בעדה ועומדיםהתורה

 עליה עצמה שממית במי אלא מתקיימין תודה דברי אין ע"ב[ מ"גדף
 יום בכל הלכות השונה בש"ס החתום אחד הולך והכל במס"נוהינו
 דק הזה עולם עניני על כלל יחשוב שלא הבא עולם בן שהוא לומובטח
 ע"א[ נ"ט דף ]נדרים רז"ל שדרשו )וכמו ונפשו בלבבו יפקיד הזההעולם

 במתנה התודה לו ניתנה כמרבד הפקד עצמו שמשים מי מתנה,ממדבך
 על רק ויחשוב ממ"ש( במס"נ וחפצו ונגיעותיו עצמו את להפקידוהיית
 למקור דבוק השכליות ותכלית הרוחניות זהו היינו הבא עולםעניני
 בפשיטות שנדאה כמו ילמוד )ולא הבא עולם בן וזהו שמו יתברךהעליון
 תהיו אל מ"ג[ פ"א ]אבות חז'י אמדו דהא הבא עולם בן שיהיהכדי

 עולם הליכות שנאמד פרס( לקבל מנת על הדב את המשמשיןכעבדים
 כדרזדן תורה מתן בשעת גויים ויתד דאה בכתוב בחבקוק שם )דמיידילו

 בדברו( יצאה נפשם נפש מסירות היה תורה ובמתן זרה עבודהבריש
 שמות בפרשת ז"ל ורש"י חז"ל מדברי כנזכר במם"נ הוא הליכו"תוהנה
 )והארכתי במס"נ ולקיים ללמוד הלכו"ת בבחינת הליכו"ת להיות צריךוכן
 נערותיה לקול שמעה ולא במס"נ הלכה פרעה בת וכמו בעה"י במוסדבזה

 קרובו עם ישראל בני וכמה כמה אחת העל הלז בדור כן אותהרגנפתים
 אם גם ומדיחים המסיתים זרים לקול ישמע הלא אני גבור יאמרהחלש
 חין נפש( בממרדות נגדם וקלעם ה' אויבי המה לאויבים לו נדבכותביריו
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סמי
 נפש( במסירות שמע קריאת ]שהוא שמע את קורין מאימתי לו

כידוע.

 על יל מגור הרי"מ הגה"ק בשם ששמעתי מה פי על בזה עורוי"ל
 במסירות שדלך פינחס גבי ע"בן פ"א דף ]סגהדרין חז"ל שאמרומה

 קנאין ארמית דהברעל כן מורין ואע הלכה דהוא סלוא בן זמרי נגרנפש
 מעמה בשק כן מורין ואע הלכה אז שייך היה מה ולכאורה בופוגעין
 להודות צריך הלכה דוש ואם דדינא וספיקא פלוגתות שת היה ושלאדבינו
 מצות רוב כן יש דרגה רג"ל הגאון ורסביר כן. מורין אין ולמהככה
 וכן בוער לבו אין אם גם לעשותן שמחריב וכיוצא חשבת תפיליןכמו
 גם בראשונה בו תהיה רעדים יר העדים רמחוייבים רין בית מיתותבר
 עליו דאובה במצות ישראל בר לכל וכן בלבותם קנאים בבחינת אינםאם
 מחוייב הוא מקום מכל להמצוה וברער חושק לבו אם מינה נפקאאין

 שהוא מי רק בו לפגוע צריך ארמית רבועל הך כן שאין מהלעשותה
 וכית לשאול שבא למי היינו מורין לשת והנה יתברך. להשם בלבוקמני
 לשאול בא היה לא כן לא דאם בלבו קנאי אינו בע"כ ושא לשאולשבא
 כן מורין אין ע"כ לתשאול שבא וכיון קורש בהתלהבות מיד עושהוהיה
 שעדתה מי היינו הלכה כן שאין מה כנזכר. קנאי( אינו כרחך שבעל)כית
 תקרי אל וזהו מיד שעדשה כנחרר נפש מסירת בבחעת ה17מעצמו
 ליה וסמוך כנ"ל קטרי שועא למי הלכה בבחינת הלכות אלאהליכות
 הלקוטות במאמד מאמרות בחמשה ]ועין כנ"ל )במס"נ( שמע קוריןמאימתי

 : מ"קאות

 אייתי מנהרדעא דימי רב ע"א[ כ"ב ]דף בתרא בבא בש"מלב.
 לר' רבא איל וכו' גלותא ריש ארל בספינה,גרוגרות

 אדהכי כלמדא( המעשה )עיי"ש רכי בעסקניה ליה תהי פוק אבא בראדא
 ורבא ואבץ דעה ר ונחלקו אבא, בר אדא ררב נפ12יה רנת קלאנפק
 ענשיתי (עא אמר מאלו ואחד אחר כל יצחק בר נחמן ורב יחנףורב
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 משום אבא ר' מת ידו שעל מתאונן היה מהל אחד רכל בתוס')ועיי"ש
 מכניסיי אע ידו על נענש שתבירו מי כל בשבתדאמדינל

 במחיצתו אותו
 וכתיב רע אלא טוב לא לצדיק ענוש גם ג'ז[ ]משלי שנאמד הקב"השל

 נחמן דרב ומסתברא הגמרא וסיים התוס'( עכ"ל רע יגורך לא ה'[]תהלים
 יצחק בר נחמן דרב מסתברא זה מדוע להקשות ויש ענש". יצחקבר

 בפירוש קללו דהוא והחום ואי כנ"ל דחשיב הקודמים אלו מכל יותרענש"
 מצפה אני )פירש"י אבא בר אדא דרב לערסיה נסרנא וקא יתיבנארא"ל
 בפירוש קללו יוסף רב גם הא שמת(. אדא רב  מטת את שיביאוכאן
 לאוניתיך נשהייה לא דאדום דמלכא לאוניתא שהיי' דלא מאן  ושם(דאמר
 רנב"י דרק מסתברא ולמה שם( דש"י עיין אבא בר אדא מר')להפרע
 על שהתאונן הנ"ל התוס' כדברי אח"כ שנתחרט )הגם קללתו וחלענשי'
 וחלישות הקפדה אלא בפירוש קללה דוקא דלאו מצינו הלא וגםזה(

 יותר ומצינו בש"ס פעמים כמה דמצינו כמו להעניש חל כן גםהדעת
 שמואל דמר בתר מילתא דאישתעי בהאי ע"א[ חט ]דף ברכות בש"סמזה

 דמוחיה, לארנקא ובזעא מטללא קניא שנפל ונענש פטירתו()לאחר
 שלא מותו לאתרי גם  ביקריה תבע דקוב"ה מרבנן צורבא שאניואמרינן

 כלל. חכם התלמיר אותוילל

 א"ך גאוה לענין ע"א[ ה' ]דף בסוטה הש"ס דברי פי על י"לאולם

 כותיה הרמב"ם פסק וכן מקצתה ולא מינה לא יצחק ברנחמן
 )אות מדו'ק תורה כדברי ]וע"ע ב'[ הלבה פ"ע דיעזה ]כהלכות בזהדרנב"י
 זצ"ל מבוטשאטש הגה"ק בשם מקובל והנה רנב"י[ בענין בזה מ"שכ"ב(
 )כאשך מאנך העיר א1ת1 מבני אהד ציערו אחת פעם כי קדושים[ דעת]בעל

 לאותו להחרימו ורצה השופר ונטל ר"ל( מעולם הלז בעיר דרכםיזיע
 פי על כי )הגם מנה אחדל כן על עצמי כבוד לצודך נסיה מקצת בייש גהי ואמר בו תקע הלא השופר והניח בדעתו נתיישב מיד ואח"כהאיש
 להזהר התורה כבוד חיו החרם חל ~בודו שנידה חכם תלמידהלכה

 ביתר דעביד הוא לגרמיה חומרותיו ידוע הנ'ע הצדיק מקום מכלבלומדיה
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 חכם באם אנן נחזי והנה חסידתו( בחומרת שיעור ואין עוז ויתרשאז
 )שרוצה המקטרג עכ"פ התורה כבוד שהוא הגם לכבודו קיללאחד

 לומר יכול הס"א( צד ח"ו להגביר כדי ולהחזיקם הרשעים בעדלהמליץ
 בר נחמן ר' אמנם קללתו תחול לא ע"כ עצמו לכבור חושב שזהוכיה
 בסוטה שם אמוראים משאר בהפלגה יותר זאת ענוה במדת שהיהיצחק
 לא ס'ע והוא וכיוצא שבשמינית שמיני דצ"ל קצת דאמרו גאוהלענין
 דהוא כיון מחביריו יותר קמלתו חל שפיר כן על כנ"ל מקצתה היאמינה
 מסתברא בב"ב שם שפיר אמרינן וע"כ עצמו לכבוד כלל חשב לאבע"כ
 נגף שבת בש"ס כדאמרינן וגם כנזכר. ענשיה יצחק בר נחמן רבדרק
 במעשיו מדקדק פירש"י הוה דעובדא מרא יצחק בר נחמן ר' ע"ב[ל"ז
 )וכמו אנא דאיכא חטא יראת תיתני לא ר"נ דאמר סוטה בסוףוגם

 לקלל שלא ביותר ביראתו דקדק ע"כ כנ"ל( מה"ק בד"ת רוםשביארתי
 קללתו. חל וע"כ ספק. בלי העונש מגיע אםזולת

 יצחק בר נחמן רב דרק להש"ס ליה דמסתברא מה ממון יותרא"י
 צוקער מהר"א הגצן ידי"נ לי שסיפר עפ"י דשם בעובדאענשנה

 כי אבדפה"ק ד"ע )מהר"ש( הגה"ק אאזמו"ר בעגם ב"ס רבדק"קז"ל
 אז אותו וששל בהקפדתם לאחד שענשו רבותינו צדיקים בשם פ"אסיפר
 והשיב טוב לא לצדיק עעש גם כ"כ ט"ז נמשלי כתיב הלא השומעאחר
 נזונים אשר המלאכים רק יענישו לא הצדיק כי אמת הן אאזמו"רלו

 ועבודה מתורה מבטלו המצערו וכעתה הצדיק של ומצות מהחרדהונבראים
 חסר כן ואם לו שעושה הדעת חלישות או ורדימת הצרות ידיעל

 כן על כי ממנה מתפרנסים שהם ועבודתו תורתו זמן( )בעצתומהמלאכים
 ה2'ע מפי יותר מבואר וללגין  עכד"ה דמצערו לצתו הענשויקפיא
 דרנב"י הוי דהעובדא שם ב"ב בש"ס מדוייק שפיר יובן ובזהואכמ"ל.

 בדויה מרהיט לכלה דניעול מיקימי יומא וכל ברבים דור,? כלה רישווי
 וכו' נקטוה יומא הודא לכלה עייל והדר לשמעתיה אבא בר אדארב

 היום שהחשיך הייע אבא בר אדא ר' אתי ולא לרנב"י ליה נגהאורגי
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 המלאכים גם ו~מ דרבים ת"ת ביטול לו גרם כן אם אדא ר' בא%א
 דרק להגמרא מסתברא שפיר ע"כ הקפידו ברבים שלו מתורהשנהנין
 )ר' ליה דפסיד דימי ר' כגת הקודמים אלו כן שאין מה ענשיהרנב"י
 מה וכן מתורה ביטלו לא אבל בשוק למוכרן יוכל שלא הגרוגרותאדא(
  בישרא מקודם לו שיתש לטבחו אדא ד' דאמד מה וכן אביי עלשדיבר
 לא זה( כל בגמרא )עיי',ב מיניה עדיפנא דאנא דדבא שמעיהמקמיה
 לו דגרם יצחק בר נחמן רב כן 12אין מה להדיא תורה ביטול להםגדמו
 ונכת שפיר ואתי כנ"ל וכו' רנב"י דרק מסתבר ע"כ דרבים תורהביטול

 הגמרא:דברי

 ומצפורי וכו' סנהדרין גלתה וכנגדו ע"א[ ל"א ]דף ר"ה בשייםלג.
 ד[ כ"ט ]ישעיה שנאמד מכולן עמוקה וטבריאלטבריא

 וכף גלויות שש אומר ר"א אמרתך תשח ומעפר תדברי מארץושפלת
 קומי מעפר  התנערי שנאמר ליגאל עתידין ומשם יוחנן א"ר עפרעד

 היותר עיעא כיון מטבדיא ליגאל דעתידין מזה ומשמע הגמרא.עכ"ל
 ליגאל עתידין דכיתם כן גם יוחנן ר' קאי זה ועל מכולן ועמוקהשפלה
 עפ"ר שנקרא ממקום דהיינו לומר דאק ושפל נמוך היותר המקוםהיינו

 ביריד מקום מגמע לא הלא מעפ"ר התנערי ב'[ נ"ב ]שם שנאמרוכדקאמר
 היותר המקוט רק העפר על נפנין הם דכולם ודאי אלא עפ"ר,שנקרא
 דבקה נפשנו לעפ"ד שהה כי כ"כ מ"ר ]תהלים עדה"כ עפר קראונמוך
 לע עזרתה קומה ויקויים( ליגאל עתידין ויהיו יקומו )ומשם בטננולארץ
 לעפר שחה )כי בזה שמות פרשת במד"ר רדדיש וכמו חסדך. למעןופדנו
 שחה כי דוד אמר עהים הם התחרפנה בירידה שישראל זמן כלנפשנו(
 למען ופדיה לנו עזרתה קומה שעה אותה בטננו לארץ דבקה נפשנולעפר
 קאי לא יוחנן דו" נראה כתב 012 בד"ה במהרש"א אמנם וכנ"ל.חמדך
 וטבריא גלו דעשרה קאמד ד"י דהא מיניה לעיל ר"א רמייתיאקרא
 נמי קרא דשוא אלא וגו' תדברי מארץ ושפלת שנאמר מכולןעמוקה
 תשח ומעפר קרא דהאי בסיחיה ביה דכתיב דר"א( קראי )היינוקאי



 לצררה תליתאי מהיוראדבריתו
 הך קאי אי נסתפק דמהרש"א הרי ז"ל המהרש"א עכ"ל וגו'אמרתר
 בתחלה ודעתו טבריא דר"א( )הך על ליגאל עתידין דמשם דר"ימימרא
 כן הוא ובע"כ קאי נמי קרא ההוא דעל מסיק ואח"כ זה על קאידלא
 הלא עפ"ר היינו ליגאל( )עתירין דמש"ם לומר שייך דאיך רברינוכפי
 מקום מעולם מצינו ולא הוא כן כשמו העולם כל נקרא הארץעפר

 )בין ושפל נמוך מקום שהוא טבריא על דקאי וראי אלא עפ"רשנקרא
 כנ"ל.ההרים(

 ועתידה קס"א[ ]ימי ויחי פרשת שמעוני בילקוט מפורש מצאתידקן
 ישעיה וכן לטברי"א מצפורי גלתה ואח"כ כו' וכו' ממקומהשתעקר

 היא טברי"א יוחנן א"ר עפר עד יגיענה ארץ עד ישפילה ה'[ נכ"ואמר
 מה דלים פעמי עני רגלי רגל תרמסנה ו'[ ]שם שנאמר למשי"המשלמת
 מפורש הרי הילקוט עכ"ל וכו' כסא בחסד והוכן ה'[ ט"ז ]שם אחריוכתיב
 כנזכר למשי"ח משלמת שהיא טבריא על ר"ה מש"ס הנ"ל יוחנן ר'דקאי
 כתיב מה דלי"ם פעמי וכו' תרמסנה שנאמר ומ"ש יגאלנו, שמשםהיינו
 שחה כי כשיהיה הנ"ל המר"ר כרברי היינו כס"א בחס"ד והוכןאחריו
 בגאולת חסד"ך למען וסדנו לנו עזרתה קומה יהיה אז נפשנולעפ"ר
 ממתנת התורה כי תמורה ממדרש הביאו וכן בימינו. במהרההמשיח
 ע"א[ ר ]דף במגילה מ"ש יובן זה פי ועל המשי"ח. שיבא ערבטבריא

 ]ש"א המלך ברוד כמ"ש היינו ראיית"ה שטוב"ה טבריא שמה נקראלמה

 משיח יבא שמשם ראיית"ה. טוב"ה היינו רא"י וטו"ב עינים יפה י"ב[ט"ז
 רבינו בשם מ"ש על יפלא ומעתה בימינו. במהרה בעצמו רודהוא

 משאר יותר הצח אויר להיות לנפש טובה ת"ו צפת ישיבת כיהאריז"ל
 חתם בשו"ת ועיין -ב[ נהר ג' מעיין לאברהם, חסד בספי ]ע"ז הקורש.ארץ
 אלא פלפלו ולא חלקו לא כאן ועד עיי"ש רל"ד[ ול"ג ס" ]חימדשפר

 שממנה כית מהם( )יותר טבריא במעלת אבל צפת"ו או ירושליםבמעלת
 וצ"ע: כלל הזכירו לא מזה שלימה בגאולהיגאלו



תז רצררה תליתאי מהיוראדברי

 אשד על להוכיחם התלמידים לפני הישיבה בלימוד אמדתי מהלד.
 תפלת ובשעת התפלה בעת שמדברים מהם איזה עלאמרו

 חז"ל אמרו הנה ואמן. וב"ש ב"ה עונים אינם וממילא הש"ץ שלשמ"ע
 בדבים תבשילו שמקדיח תלמיד או בן לנו יהא קולא ע"כ[ הז ]דףבברכות
 לעבירה לחוש יש יותר הלא חששו "ברבים" דוקא חלמה לדקדקויש
 מורא שתהא יה"ר ריב"ז בצואת ע"כ[ כ"ח דף ]כרנות כדאמדינןבסתר
 להם אמד כאן, עד תלמידיו לו אמרו ודם בשד כמודא עליכםשמים
 אמרו וגם אדם. יראני שלא אומר עבירה עובר כשאדם תדעוולואי
 השכינה דגלי דוחק כאלו בסתר עבירה העובר כל ע"א[ ט"ז ]דףבחגיגה
 גרע וגם ואמונתו יר"א בלבו ואין אדם מבני שמתחדא יותד שכיחוזהו
 תבשילו המקדיח דוקא קאמד ולמה כנ"ל בסתר עבירה העובריותד

 ח"ו הנה כי ו"'ל כנזכר. יותד וגרע שכיח וביחיד" "בסתד והלא"בדבים"
 תבשילן מקדיח ויהי' ישראל מכלל שיצאו תלמידיהם על שחשדולומד
 לרבד כגט בעקביו דש שאדם קלות עבירות שגם שהתפללו אלאבדבים
 בספרים כמבואר דגל מאוד גדול עונקך כי אם הש"ץ חזרתבשעת

 כלל ח"ו ערוה איסוד ובפרט תקומה לא איסור בהם אין מ"מהקדושים
 השם חלול עוף יהיה בהם ויפרצו יקלו אם כי התלמידים יוריו בזהוגם

 מבני אם יאמדו המדרש בבית זאת הדואים הבע"ב כי הרבים אתומחטיא
 הרי וכיוצא השמ"ע בעת לדבד כזאת יעשו הרב תלמידי רבתיישיבה
 יהא שלא וז"ש כזאת. לעשות בודאי מק"ו הפשוטים( )דסחוים לנומותר
 כלל ערוה איסוד ושאינו קל חטא )שהוא תבשילו שמקדיח תלמידלנו
 יגרש לא אמרו דב"ש וב"ה ב"ש בפלוגתא גיטק בסוף חז"ל שאמרווכמו
 תבשילו הקדיחה אפילו וב"ה דבר ערות בה מצא כן אם אלא אשתואת

 הוא החטא אכן כדאמרן וזויינו ע~"ש דבר עדות איפד בלא היינובלבד
 ומחטיא דוטא בכלל ויהיה ממש, ילמדו שדבים )כנ"ל ברבים שהוא(יען
 לקרבנו עלים ה' מעם ויהי' בזה תזהרו השם למען ע"כ כנ"ע( הדביםאת

 ס"ק. "ות ח"ה ר"ת ניעזז בכט'" שמו יתברך ועבודתולתורתו



 רצררדן תליתאי מהדוראדבריתת
 )כרכות חכז"ל שתקנו מה על זי"ע אאמו"ר מכ"ק שמעתי הנהלה.

 שמברכין בברכה -כ[ רכ"ד או"ח )כש"ע כן והוא ע"כן ג"חרף
 ועתיד וכו' בדי"ן אתכם יצר אשר יום( שלשים היה )כשלא החיים ביתעל

 נפש להחיות הברכה תכלית עיקר כתהו בדי"ן ולומיותכ"םלהחזיר
 גדולה וישועה חסד לך אין והלא "בדין" נוסח בזה נקט למה אךהמתי"ם
 הדיין משפט  קצהו ניחא בדי"ן אתכם והמית מ"ש ובשלמא המתיםמתחיית
 ]וגם דייקא "בדין" הנוסח מהו המתים תחית אבל אדם כל לפקודתהאמת
 בדי'ץ אתכם וכלכ"ל בדי"ן אתכם יצד אשד הנוסח כי ולבאר להוסיףנ"ל
 יו"ט התוס' כמ"ש הדי"ן מן מגיע וכלכלה שמזונות דכיון שפירניחא
 וגם כנודע משלו שאכלנו אלקינ"ו נברך מברכין כן שעל מ"ג[ ת"ז)כרכות
 במדת דילולם את לברוא במחשבה שעלה דכיון י"ל בדי"ן אתכם יצדאשד
 ותכלית בראויית בריש ופירש"י ס"ק -כ )כנ"ר רז"ל שאמרו כמוהדייגן
 יצ"ר נקט )וגם בדי"ן אתכם יצ"ר אשד וז"ש האדם בשביל היההבריאה

 לחלוק די"ן לבעל מקום יש ושם ורע טוב תערובות עוד הוא ביציר"הכי
 כולכם מספד יודע וגם בדי"ן( אתכם יצ"ר בזה גם חז"ל נקטו ע"ככנודע
 פתוחים מתים וספרי חיים וספרי עולם באי כל כי בפשיטות מובןבדי"ן
 אחרי הולך והכל מרון[ כבני לפניו ויעברון הדי"ן ביום שמו יתברךלפניו
 דברי פי על י"ל בדי"ן בזה נקט ולמה כנ"ל המתים מחיה ברכתהחתום
 צר דגנים מן המתים לתחיית ראיה שאמדו ע"א[ צ"א )יף סנהדריןהש"ס
 דלא מינא להאי פסיסא בן גביהא מ"ש וכן וכו' שכן כל לא הטיטמן
 וכן ק"ו. והיינו המתים. בתחית שעומדים שכן. כל לא חיי דדוי חיי.הוי
 בחשאי בו שמכניסין רחם מה ק"ו המתים לתחית ע"א[ צ"ב ניו שםעוד
 כנודע הוא די"ן והלא כמ"ש די"ן לק"ו קראו בלשונם חכז"ל והנהוכו'
 המתים דתחית דנרכה בנוסח חכו'ל תקנו שפיר כן על פעמים כמהבש"ס

 כנזכר. די"ן שנקרא בק"ו שהוא כיוןבדי"ן



תט נצררות תליתאי מהיוראדברי

 הזכות בהיכל הגבוד"ה במדת הכונה הוא המתים מחיה שברכת כיוןא"י
 להחזיר ועתיד בזה הנוסח נקט שפיר כן על וכו' דני"ןששם

 ז"'ע: אאמו"ד  עכ"ד כנזכר בדיןולהחיותכם

 אמרם בעת זי"ע ואבותינו רבותינו ובפרט צדיקים מכמה יראינולך*
 בעינים אמדו מהם וכמה סגודות  עיניהם היו ברביםתורה

 בפלפולא בדרוש תורה דברי באמדם ובפרט להשומעים ומסבירותפתוחות
 לפלפולא תורה דברי באמור כי ולהכריע לחלק נדאה והנהולהלכה.
 פתוחות ועינים שוחקות פנים להיות צדיך התלמידים לפניולהלכה

 פנים עה'ע ~פדים ומס' בילקוט כמפורש מסבירות בפניםלתלמידים
 קדושת קודם דשבועות א' ליום בפיוט וכמפורש עמכם ה' ריבדבפנים
 משדשיא ד' דא"ל ע"א[ -ב נדף דודיות בש"ס מפודש וגם הייייךשחרית
 והיו ל'[ נמשיה דכתיב לפומיה חזו ורביה( קמיה יתביתו כי וכו',לבריה
 ]אכן הנגלה. בלימוד מיירי והתם הגמרא  עכ"ל מוריך את רואותעיניך
  שמתלמוד מסוגל  עכ"פ עינו מעצים שרבו הגם י"ל הסודות בלימודגם

 דברי באמור כן רואין מה הארה4 יקבל זה ידי היל רבו בפנייסתכל
  לעורר כדי זי"ע הקדוש הבעש"ט תלמידי מאמדי כדדך השלחן עלתורה
 רכלה אגרא בספר נירמז יתברך השם לעבודת נפשם ולטהר השומעיםלבות

 יכונה ויקרא בח"ה בסמוך שם וכן וגר להתאפק יוסף יכול ולא עה"כ יגשפרשת

 בההוודע ובד"ה מעלי איש כל החמאו ויקרא בד"ה וגם האלה. הדברים פי ועלוכר

 יתבדך להשם מחשבתו לייחד ד"ת המגיד צריך ולזה עי"ש[ אחיו אליוסף
 וטהרות ולדביקות הלב אל נכנסים הלב מן היוצאים רבדים יהיוואז

 יותר מסוגל ע"ע אדם בבני מלהביט העינים סגירת יותר יוכןהמחשבה
 כאלו. ד"ת סגורות בעיניםלומד

 ויו'ש בשבתות השלחן על תודה דברי שאומרים כיון הטעם "עוגום
 צ'ק כי ובפיוט במדרש יום ומפורש ובפרד'ש התודה מקראותעל

 שמות יוצאים סה"ת כי דורעם כתב בפיוט והמפרש למקרא בזרמהפנים



 יתדרש תליתאי מהדוראדבריתי
 ורמזי ר"ת אומרים שפיר וע"כ באימה המקרא צ"ל לכן בראשיתומעשה
 מסבירות פנים לזה צריך ושאין באימה סגורות בעינים המקרא עלסודות
 לעטר קודש. שבת לסעודת האריז'ע בזמר כתוב זה העל מפורש.כנזכר
 סברי היינו אושא, מלתא ולאו וטמיר"א, עמיקא יקירא, ברזאפתורא
 סגורות עינים שייך ההע השלחן על שאומרים עמוקים וסורות רזיןתורה
 אמר בהג"ה ג'[ נייחי להאריז"ל רוה"ק בשער כן מפורש ומצאתיכנ'י.
 אבא מורי שהיה אחר ר"ה ביום זכורני ז'"ל( וויטאל מהר"ש )הואשמואל
 מארי ואבא וכו' תשליך ביום המים על רורש ז"ל( מהרח"ו )הואמארי
 מפורש הרי  עכל"ה וכו' כררכ"ו בתור"ה ורור"ש סגורו"ת עיני"ו הי"וז"ל
 בצודות )היית תורה רברי לררוש בקורש ררכו היה זי"ע מהרח"ו מרוכי

 כנ"ל שפיר וזהו וריקא. סגורות בעינים ז'"ל( כררכם בפרר"ס אוהתורה
 ויו"ט בשבתות ההולחן על תודה דברי לומד ז"ל ורבותינו אבותינוכמנהג

 כ'[: אות ח"ד ס"ט. אות ח"ה ד"ת נרנין הנ"ל, ומטעם סגורות,בעינים

 וכו' חנניא ב"ר לר"י קיסר א"ל ע"א[ נ"ו נדף ברכות ננש"םלז*
 לך רמשחרי חזית א"ל בחלמאי, חזינא מאי ליאימא

 לשמשך מלכא שבור א"ל חזא. ולאורתא יומא כוליה הרהר וכו'פרוזאי
 ראתו חזית א"ל בחלמאי חזינא מה לי אימא סובא רחכמיתואמריתו
 רהן יפלא והנה הגמרא. עכ"ל חזי ולאורתא יומא כוליה הרהר וכו'רומאי
 אלא לאדם נהלום[ לו מראין דאין ע"ב[ נ"ה נדף מקודם שם כראמראמת

 הם כי ככולם רובם ארם מבני חשומעין רואין אנו אבל לבומהרהורי
 להם ויש מקרוב זה הנפטר קרובם כגון בחלום רבר איזה לרשתרוצים
 על השף הלילה וכל כולו היום כל ממנו זוכרים והמה קניו געגחרםרב
 לא מרוע ככה על מצשערים מאוד המה כי אם בחלום יראוהו לא כןפי

 לבוא להנפטר רעית לו ניתן לא או לראותו יזכו לא ואם בחלוםיראוהו
 היה עכ"פ אבל ככה על אותו  משביעין כי יבק במעבר כמבוארלגלות
 דיומא הרדומי מטעם רק( רבר. להם שיאמר בהתגלות )לא לראותולהם
 הרהורי דהך ודאי אלא בחלום צורתו עכ"פ לראות תמיר משתוקקיםאשר



 תיא יצורה תליתאי מהיוראד12רי

 דק לילה באותו מיד בפרט בחלום זה שיבא כלל בדוד אינודיומא
 של במחשבתו שנחקק מה סובא זמנים זמן לאחד בחלום זה יבאלפעמים
 כן ואם כנזכר מיד לילה באותו ולא שבועות כמה לפני זה וחשבהאיש
 להם היה טובא חכימו באמת שהיו ושמואל חנניא ב"ר ד"י עלקשה
 זה לו יבא המרובד שיהרהר זה ידי שעל בדודה עצה אינו זה כילדעת
 ולא יעלה לא הדוב על אדרבא הם לו שאמדו מה לילה בשתובחלום
 ח"ו הוום מחלול פחדו לא איך כן ואם אז לילה באישת בחלומו זהיבא
 ולא בחלום זה רבד שיראה לו שאמרו במה מלכא שבור או קיסרבעיני
 מלכי המלכים דרך כידוע מוכרחים אז היו כי ודאי אלא כן. הרבדיהיה
 שידאו מה עתידות להם יאמרו לא ואם קדומוניות בימים העולםאומות
 הוצרכו כן על ישראל כלל בתוך חדתה עד וירדפום ידחקום אזבחלומם
 אך בחלומם בלילה אח"כ המלכים שידאו מה בדוה"ק לעוין כרחםבעל
 הצדיקים )כדרך הטבע בדרך ולהלביש ולהצניע לכסות דאפשדמה

 ועצות וסגולות טבעיות רפואות שנתנו זי"ע ודבותינו אבותינוהקדושים
 ידי על דק פעלו כי אם הנחוצים אדם בני צרכי לשארי שלחולים
 מהשם כן גם ]שהנא הטבע בחכמת הדבד הלבישו יתברך להשםתפלתם
 חנניא בר ד"י עשו וכן וכיוצא( וש"א קטרוג למנוע כדי דקיתברך[
 אבל דיומא מהרויתי הם החלומות כי בטבע הדבר שהלבישוושמואל
 ק"הן. אות ח"ו וא"ת 4, "ית יעל נרמיז כנזכר. בדוה"ק כיונובאמת

 ]יח'צ דברי פי על י"ל חק י"א ]משלי וגו'. חסד איש נפשו גמללח.
 חסיד אין א:[ תשר"ק ע"א. רמ"א ע"ב. רכ"ב ח"ג ע"ב,קי"ר

 דק כלל עצרו לצרכי כונתו יהיה שלא והיינו קונו עם המתחסדאלא
 שמו יתברך לפניו דוח נחת להיות רצונו. לעשות קונו עםלהתחסד
 כונכן אם כן שאין מה כביכול ואמונתו תודתו וכבוד שמים שםולהתקדש

 דרך )על נפשו גמש ח"ש כלל חסיד נקרא לא בודאי עצמולצרכי
 גמ"ל הוא כי דב'ע קונה טובי"ם חסדים גמש על בהאריז"לשכתוב
 אבי מחלב שתו וומפרישין ויגמיל הילד ויגדל ח[ כ"א ]בראשיתמלשון



 לצררה תליתאי מהדוראדבריחיב
 מדוב למטה כ"כ להתפשט א"א למעלה מהם טו"ב מספד שהחסדיםהיינו
 למטה להתחייכן חסדים נ"ה מספד הכ'ץ קונה דק ועדכם גדולתםגובה
 נפש תאות מרצוני להפריש נפש"1 גמ"ל י"ז[ י"א ]משלי וזהוכנודע
 כהגזו )כי חס"ד אי"ש נקרא( זה נפשו היית עצמו וצרכי ופניותהמתאוה

 עם המתחסד חסי"ד נקדא והוא וכבודו שמו יתברך הבורא לרצוןדק
 )ע"ד הבהמה מן האדם 1מותד ג'[ ]קהלת מ"ש בזה ואמדתי כנזכר.קונו(
 הש"ס ע"ד זי"ע ממעזדיכהם דובעד הד"ר המגיד מרן הגה"ק במעןשכ'

 דמכ"ם על שהתפללתם קודם הדם על תאכלו לא ע"ב[ י, ]דףבברכות
 האל"ף להמשיך וצריכין המתאוה נפש בהאד"ם הבהמיות דם  רביעיתהיינו
 ד"ם בה יש הבהמה גם כי הבהמה מן האד"ם מותר וזהו אד"ם מזהויהיה
 הבהמה מן והמעלה החילוק היינו המותר יש בהאדם דק הבהמיותנפש
 שממשיך כנזכד. אל"ף בחינת הוא וב"ש ב"ה סוף )אי"ן אי"ן בחינת(ע"י

 שאדי כל )היינו דבל כי כנזכד( אד"ם ונעשה שבו הבהמיות ר'םלדביקות
 בבית דד שהאדם במה כגון להבהמה האדם בין הפרש שנראיםהדברים
 היכן בינותם בההפרש ממש )ואין הבל זהו( כיוצא וכן ברפת והבהמהנאה
 המותד דק חד( הכל ע"כ הבהמה כמו נפשו לתאות דק יבקש האדםשגם

 לחינוך שאמדתי )ובדרוש כנזכד. שממשיך אל"ף בבחינת להאדםוהמעלה
 לטובה בעה"י והמסתעף בזה הארכתי ספרד בנוסח חסידיםביהמ"ד

 מ"ב[: אות לקמן ]ועייןואכמ"ל(.

 לנפולי. דורש אין ממני מנוס אבד מכיר לי ואין וראה ימין הבטלט*
 ולא "ימין" הביט רק מ"ש לדקדק יש ה'[ קמ"ב]תהלים

 ואין לשמאל פניתי שיאמד הלשת מדדך והיה "שמאל" מצד כללהזכיר
 ואין לשמאל עוזר ואין לימין פנינו ובסליחות[ וכמ"ש כיוצא אוסומך
 דיושחיד בזה דוענצל כי וי"ל )בזה( בלבד ימין צד רק נקט זה ומהסומך.
 שמראים הכריבים הצבועים על מתהלים מזמורים בהרבה צעק אשדהצלקי
 והכי; סיימן דבריו דכו לבו וקרב פיו מחמאות חלקו כאוהבים עצמםאת

 דוקא ימי"ן שנקט וזהו תהלים פסוקי לכהנה וכהנה כ"ש נ"ה ]תהליםפתחות



 תיג זוררה תליתאי מהווראדבריי

 הזכירם ולא חשב לא ה' ותזונאי שונאיו הרשעים היינו שמאל צד עלכי
 שיבים באמת המה צהרי מעולם לבטוח חשב לא עליהם כי כלל בזהן
 הנקראים על דוזמרמד זה על אך ותודתו ה' דדך לדרכו ומתנגדיםגלוייםן
 פוסחים ובלבבם כנזכר  צבועים והמה דקדוקיה( )היינו ימין בצדעומדיםן
 משלו אני נוצח אברהם אם הגן פל"ח ]ב"ר הרן )כדוגמת הצעיפים שתיעלן
 וז"ש דמשיחא( ובעקבותא בעוה"ד בימינו הדבה נדאה וכאשד כו'וכו'ן
 ואין תודתו( ושומרי יד"א צד הנקדאים היינו שלי ימין )הצד ימיןהבט1

 כמותם הנני כי וחושבים באמת דרכי את אותי מכירים )אינם מכירלי
 ממני מנוס אבד זה( ידי היל עצמי. וטובת לבי וכבוד תאות אחדי רודף1
 לסמוך ראויים אינם כי כנזכד. ימין הצד מאהביי אל לענדה לנוס לי)איןן

 דורש אין דצ'ה( כי האמיתי. דרכי בעד המלחמה בקשרי שיעמדועליהם
 זעקתי ע"כ( דורשים עצמם לטובת דק דדכי ואמיתת נפשי )לטובתלנפשין
 מקוד שמו יתברך )כי החיים בארץ חלקי מחסי אתה אמדתי ה'אלירן

 ועד ומעתה בימינו במהרה ומחסה למגן לנו יעמוד והוא לאמתו(האמת
 מ"ג[: אות ח"י ד"ת ]יעיז עולם.!
ן
 דמועה ביטלה ודביה פריה כמה דבי אמד תניא ע"ב[ פ"ד ]דף בעטמ.ש

 ל"א דמן. את הנשים לו להר14ת תמיד לביהמ"ד בא ולא גנבים תופש: שמינתי הרשעה מלכות זו רשעה פירש"י מישראל.זו
 והנה ז"ל רש"י עכ'י דבות שנים לביהמ"ד מלבוא שעיכבתו אשתועל
 מאוד יפלא זוע "רשעה" דבי וקראה קאי אשתו רעל אחדינא לישנאהך
 לרבד אליה דבי שלח בד"ש ד"א פסידת שלאחד שם להלן מצינודאיך

 דבי ואם וכו' קודש בו שנשתמש כלי ליה שלחה והיא לנשאה שדצה[
 לקחת ח"ו דצה ואיך כנזכד וכר דבי אמד תניא כדאיתא "רשעה"קראה

 הקדשים. קודש מהברת בד"ש ד"א אשת על ובפרט לאשה לו"דשעה"
 היה כעסה עיקד הלא אביה לבית ואזלה בעלה נגד פרדה שהיאוהגם
 רחמיה נכפרה וודא פיו במו עצבה על בלילה המצדין עליו שקיבלבשביל
 מה וגם עצמו על שלקבלם ובפרש שלו היסודים את לסבול יכלהולא



 לצררה תליתאי מהדוראדבריתיר
 באגרא שהיה כמו רבנן ידחקו דלא היכא כי לביהמ"ר לילד הניחתושלא
 גוש על שהיו ומכות הפצעים מפני נפשות סכנת היה הלא רוחקארכלה
  יעכרו כי לכל מובן ומוגלא דם מלאות עדיבות כ"כ שדמשיכוהקדוש
 יפה בודאי היתה ואשתו אנשים רחק בין יבא אם הקדודי גופומכות
 דבר ידע לא מצוה שומר כי וא"ת לביהמ"ר לילך הניהתו שלאעכסה
 שכיה והוא ח'[ ]ין בפסחים כראמרינן שאני היזקא רשכית היכא הלארע

 ]ועחן ומכותיו. מכאוביו את וירבו אותו ירחקו שלא הנמנעות מןוכמעט

 ומדתה דעתה יושר כפי להאשה עכ"פ ומ"ט[ מ"ח אות מה"ק בד"תבדברינו
 לביהמ"ר לילך בנפשו לסכן במכאוביו הניהתו שלא אתה הצדקבודאי
 רבי של מניעתו ירי על ורביה פריה שמנעה זה על התרעם רבי כיוהגם
 כמוהו יכול היה לא שעתד מחמת להביהמ"ר לבא שמעון ב"ראלעזר
 לסכן זה ירי על מחוייב יהיה 12הוא לא אבל הנשים של הרמיםלשהר
 כאלו ונגעים מכות מכאוביו את ולעכור לילך זה בשביל מבחשבנפשו
 כנזכר. מלילך שמנעתו אשתו את "רשעה" זה ירי על לקרואובפרט

 שנים יסורים סבל בעצמו רבי שגם מחמת לשיטתו רבי כי לומדואין
 שמנע מצינו לא כן פי ל אף ע"א[ ס"ה ]יף בב"מ כראמרינןרבות

 מלילך, שמנעתו בר"ש ר"א של אשתו על התרעם כן רעל מביהמ"דרגליו
 בב"מ כראמרינן בשיניו בצפירנא רק העיקר סבל דרבי מובן והחילוקז"א
 לקולו שמעו כי עד מעיו בני על וגם גדולים יסורים היו כי הגם012
 אם מזיק אינו זה כל עם שם בב"מ כראמרינן מאור לליץ הכסאמבית
 כנזכר. גופו ששל פצעים ולא פנימי מיחוש %א כי אדם בני ביןילך

 בילדותו ששמע זי"ע הק' מאאטו"ר שמעתי אשר מלתא]והזדכרן
 ז"'ע שמעלקא יקותיאל מו"ה הה"ק אמו אבימפי

 אוהב הגה"ק אביו עליו שקיבל בעת שית כבר ילד היה אשרמסאסוב
 בבוקר ושמע גופו שעל ר"ל היסורים את זי"ע ליב טמעה ר רביישהאל
 וחביבים המתוקים יסורים עתה בל"א זי"ע אביו שאמר התפלהקודם



תטו עררתן תליתאי מהיוראדברי

 אמר התפלה ואחדי וכיוצא תפילין ולהניח להתפלל שאוכל כדי ליהניחו
 ורגז מאוד לו הצר ילד בהיותו והוא היסודים ורעיי אחח בואו עתהלהם
 בצער אח'ע ראה ומיד היסורים את בעצמו יקרא מדוע אביו עלבלבו
 עשית ככה מדוע לאביו מלומד בוש והיה קשים היסודים סבלו בעתאביו
 ר"א להתנא כן שהיה מה ב"מ הגמרא בנערותו בלמדו שנים כמהואחרי
 על עכ"פ למפרע[ שהיו מה הרבדים הבין אז ככה שעשה שמעתב"ר
 לביהמ"ד לילך אז הניחתו שלא מה על לתמוה אץ בודאי בר"ש ד"אאשת

 נאמת נתה בע"ע ודאי אלא רשעה ברום אותה לקרוא אין זהובשביל
 דבי דאיקלע ע"א[ ס"ה ]ין בב"מ שם שאמרו מה בשביל שהואלומד

 יש לו אמדו צדיק לאותו בן לו יש להם אמד שמעון ב"ר דד"אלאתריה
 בדבי אסמכיה אתייה בשמונה שוכרתו בשנים שנשכרת זונה וכל בןלו

 צדיק פרי י"א[ ורשלי עליה וקרי וכו' לקוניא בן איסי בן לר"שומעלמיה
 גמור תשובה בעל עועעפאו העובדא עיי"ש חכם נפחיות ולוקח חייםעץ
 היה אשר דבי וועה שמעון. ב"ד אליעד ב"ד יוסי דבי שנקרא עדותנא
 ד"א צריק לספתו בן הזאת הקדושה לנפש בתשובה שהחזירו העובדאבעל
 ד"א אשת על מאד לבו הזעיף כן על תחתית סיאול מבור והעלהובד"ש
 בתחלה רעה לתרבות לצאת שהניחתו על הנזכר הבן אם שהואבר"ש
 אמרו וגם לבנים אלא אשה אץ ע"ב[ נ"א דף ]כתובות חז'ע שאמרו מהנגד

 עיקד חוש בנינו את שמגדלות דיין נשים לענין ע"א[ מ"ג ]יןביבמות
 ]דף בסנהדרץ וכדאמרינן תודה בדכי על בניהם לגדל עבודתםשלימות

 יודעים דבל ברי מה ואמדה ע"ה המלך לעולמה אמו שכפאתו ע"ב[ע'
 הגמרא עכ"ל וכו' לו גדמה אמו יאמרו עכבתו הוה שמים יראשאביך
 מוסר בספרי כן גם וכמבואר בד"ש. ד"א אשת לעשות צריכה היתהוכן

 פטירת אחרי בזה ]כנראה( נתרשלה והיא ביר"א בנה דרכי באמו תליאכי
 דבי אותה קרא כן על עליה. האחריות צ"ל והיה יתום בע שנשארד"א
 את להניח שלא נפש במסירת נתאמצה לא באשר הלז ביזוי בגוםאח"כ
 כנזכר, טמטמה בתאיבה ושתזירו רבי שבא עד כ"כ לשיטה חוץ לצאתבנה

 : ק'[ אות ח"ו פ"ר, אות ח"ב ד"ת]תשן
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 שנים מ"" פחות )לא השנים אלו רכל לומד כרחך בעלונראה

 עוד יצא לא בעליתיה ד"א מושכב דהוי בב"מ( שםכדאמרינן
 לאשתו ד"א נגלה בודאי היה זאת לולא כי הטוב מדרכו יוסי( )ד'בנו

 לא מדוע ולהוכיחה שם( הגמרא מרבדי שנדאה )וכמו בחלום אובהקיץ
 בעוד אביו אימת עליו אז היה בעצמו בנו או הישד לדרך בנה אתתדריך
 לאחרי דק שנקבר סדם בעליה מונח האדמה( פני )על הקדוש גופוהיה

 דבי שבא עד מדדכו לסוד בנו עצמו התיר אז במעדה הגוללסתימת
 אם שהיא( ד"א )אשת על זאת דבי הגיד הזאת המעשה אחדי ע"ככנ"ל
 יודו בהנדח כן כנ"ל זאת לו חרה היטב כי הנזכר בתואר הנ"לבנו

 ופשוטן: לאמתןהרבדים

 זי"ע הבעש"ט אא"ק דבינו בשם החסידים בפי מקובל הנה13א.
 שהוא מה ויאמד יעננו פיו אחד כל כי קדשו בדוחשאמד

 ופיו חזי לנפשיה מזליה קאמד מה ידע לא איהו כי )הגם שעשה.ומה
 בתוכה לשתות שנטבלה כלי מבקשים כי ושמע במלון היה ופ"אהכערלו(
 )בל"א( אונגעטובל"ט על מדקדק אינני ואמד אחד וענה שכד( או)מים
 שלו נמררות בעצמו אמד זה מה השמעתם זי"ע הקדוש דגעש"טואמד
 נדה שהיה בפנויה נכשל )או )לנדתה( טבילה בלי אשתו מם דד הואכי
 ע"ב[ ג' )יף פסחים בש"ס מפורש מקודו כי ותדאה עכד"ה. טבילה(בלי

 וכו' פסול שמץ בו ומצאו אחריו ובדקו הלטאה כזנב הגיעני שאמדבכהן
 ותוס' בדש"י עי"'ש אחריו בדיקה והוצרך לנפשיה מדעי ושיהוואיבע"א

 הנ"ל(: הבעש"ט כרבדי)היינו

 שנוהגים השיריים בענין י"ג[ )אות כה"ק בד"ת בדברינו עייןמב.
 מר' מידהשלמי והראיתי העידותי ומקודו לאכולדמסידים

 בד"ת לעיל בדברים )יעלז החדש. קידוש מפעורת פידודין שלקטיוחנן

 ע"א[ ע' נטף הסנהדרין במתניתין ותבה עי"ש[. ב'[ א' )אות שהגאטהדורא

 מזה הרי וכו' החדש בעיבוד אכל מצוה. בחבורת אכל ומורה סודרבבן



 ת"ז רנורה תליתאי מהיוראדברי

 ראם מצוה סעודת שאינה לחוד החדש עיבוד וסעודת לחוד מצוהושעודת
 ואכל מצוה חבודת היינו מצוה סעודת בתרתי למיחשב לו למה כןלא

 גם וסותר לכאורה קשה חיא קחשיב עצמו בפני כן גם החדשבעיבוד
 מצוה. סעודת שהיא ובע"ע כזאת מסעודה פידודין דלקט יוחנן דד' להךכן
 פטור היה לא כן לא ראם מצוה סעודת הוא בע"כ דהרי קשה וגםב(
 כשאכל דק הוא דהפטוד החדש עיבוד מסעודת כשאכל ומודה סודרהבן
 סעודת הוא ואם מקרא( שם בגמרא כדיליף עבירה דבד )או מצוהרבד

 לא למה כן ואם פטוד אינו בודאי מצוה ולאהדשות
 נכ~

 בכלל במתני'
 אבלים דתנחומי הבראה סעודת בזה שנכלל כמו עכ"פ מצוהסעודת

 מצוה בחבורת בד"ה במתני' דש"י מלשון וגם בגמדא. שםכדאמדינן
 עושים היו שם גם החדש לעבד נקבצין שהיו במנין אכלו אם וכןבמ"ש
 דשם דק מצוה חבודת בכלל דז"א דמתנ"( פשטיה )כמו משמעסעודות

 סודד הבן פטוד כן פי על )ואף לשונו כנזכר סעודות עושין היו כןגם
 שני כי לתרץ נראה כן על כנזכד. קשה ועדיין ממנה( כשאכלומודה
 מילה ברית כגת כבד שנעשית מצוה על האחד הם מצוה סעודותמיני
 סעודת או א'[ אות מה"ק בד"ת בדברינו ]רעען חכם תלמיד חתונת סעודתאו

 בעצם דהוא דעי מעשר כששבל )וכן מצוה סעודת בעצם שהם ויו"טשבת
 ]ין בדש"י שלי"ש ויין, בשד וקנה מע"ש מעות דגנב הגם מצוהאכילת

 מצוה דוצי לומד היה לכאורה כן ואם וכו'. מע"ש אכל בד"ה ע"ב[ע'
 אכילת הוי לא שוב כן ואם מע"ש של המצוה יצא ולא בעבירההבאה
 לולב בפרק בסוכה התוס' רבדי פי על לכאודה י"ל פטוד ולמה מצוהדבד
 על בא שהמצוה היכש דק הוי בעבירה הבאה דמצוה ע"א[ ל' ]דףהגזול
 מע"ש המעות כבד דחילל הכא כן שאין מה בפ"א זמן ובאותו העבירהידי

 לא זה מעות בעד שקנה ויץ הבשד עתה שאוכל ומה לחוליןכשהוציאו
 מעשר של הדמים קדושת דהלה נאמר אם דגם העבידה בשעת עודהוי
 חוץ אכלו דמם בידחילים 17אכלו סיירי כן אם ויין הבשד עלשני

 בשעריך לאכול תוכל דלק עבירה עובד האכילה בשעת הרילירשלים
 י"ל אך מצוה. הלא  עבירה וודא בעבירה הבאה מצוה ודוי וע'מעשד



 רנורה תליתאי מהדודאדברית"ח
 ע"כ הרשות אכילת ולא מתחלתו בעצמה מצוה רבר היא מקוםדמכל
 בעבירה הבאה מצוה דהוי תאמר מה ממ"נ וגם ומורה סורר והבלפטור
 שם פטור עבירה באכילת גם כל אם לירושלים חוץ כשאכל עבירהוהוא
 שומע ראיננו מקרא וילפינל וכו' וטריפות נבילות שאכל כגתבמתנ"

 לעניננו(. ונחזור בזה. להאריך ואכ"מ מקום של בקולו ולאבקולנו

 מביאים הם רק בעצמותם כ"כ מצוה סעודת שאינם סעודות עודויש
 אכל בד"ה ב'[ ועמיי שם רש"י כמ"ש מצוה ותועלתלתכלית

 בעלייה ועולין יותר או עשרה נקבצין שהן לקמן כדמפרש החדשבעיבור
 אלא עולין אין דהא לעיין ולא שעברוה הדבר לפרמם אלא זו אסיפהואין
 קדשו לא דהא הוא מעובר וכבר שלשים מוצאי ליל דהיינו  עיבורולאור
 ואחד שלשים יום רהיינו מחרת ביום שם אין וקדוש החדש אתהיום
 דאי ועוד אותו מקדשין אין בזמנו שלא בר"ה כדאמרינן כך עללמעת
 הזאת דהסעודה לבאר שטרח הרי ז'י רש"י עכ'ץ סגי בשלשהלקדושי
 וולא המחר ביום יהיה הקדוש דהא בעצם מצוה אינה החדש עיבורשל

 היום הרי למחר שיקדשוה כיון הוא דר"ח מצוה סעודת מ"מ דהאתקשי
 כיון "ע ר"ח בסעודת להרבות ומצוה בלילה ר"ח היינו ר"ח ליוםאור
 סעודת עוד אינו ע"כ בלילה החדש מקושין ראין עדיין קדשוהשלא
 וגם לר"ח כגר אז שקדשו ביום כגת כבר שנעשית מצוה על רקמצוה
 גם הגדולה דעתו זי"ע הק' מאאמו"ר ששמעתי למה ראיה מזהיודה
 בנמוקי אי"ה מזה ונדבר כלל ר"ח בליל ר"ח סעודת מצות דאיןבימינו
 לפרסם  הזאת מהמעודה  יהיה התכלית ורק ר"ח(. בהלכות תי"ס ס"או"ח
 מיום המועדות שיחשבו כדי רש"י( מלשון וכנ"ע למחר שיעברוההדבר
 ותועלת מבוא הסעודה הוי וע"כ וכיוצא חמץ באיסורי יטעו ולאל"א

 מקום מכל הנ'ץ כמו בעצמותה מצוה סעודת אינה אפילו הלזלהתכלית
 ע"כ ממנה( כ17אכל ומורה סורר הבן יפטור ~וע"ע הרשות סעודתאינה
 בסעודת מצוה בחבורת אכל בין חשבה ולא במתנ" בתרתי חשבהשפיר
 גדולות דסעודות ואלו בעצמותיו. תכלית שומא כנ"ע כבר שנעשיתמצוה



 חיט יצורה תליתאי מהדוראדברי
 גם רש"י כונת אולי ]ות"ז ע"ב[ כ"ג )דף בר"ה כדאמרינן אז מרביןשק
 נכלל כן גם כנ"ל[ סעורות כן גם עושין שהיו בסנהדרין הכא במתנ"כן

 לפרמם כרי בעשרה שעתקן החרש לעיבור הסעורה כמו היינו הב'בחלוקה
 מבוא רק הם לבא מרבין שיהיו כרי גדולות הסעורות אלו כןכנזכר
 ואולף בזמנו. החדש לקדש אחרת בפעם לבא רגילין שיהיו כדילתכלית

 ולא וקטניות בפת אלא לה עולין דמין שם בסנהרדין ראמרינן הטעםזהו
 בסעודת ירבו לא למה מצוה סעורת הוא ראם קשה ולכאורה וייןבבשר
 בעצמותה מצוה סעורת בין היכרא שהוא וראי אלא ויין בבשרמצוה

 לפרסם כרי התכלית למבוא רק שהוא הזאת לסעורה הנק הא'כחלוקה
 בירושלמי הרבותא וזהו וקטניות בפת רק אינה ע"ע ר"ח הוא יוםאיזו
 מסעודה גם היינו החדש עיבור מסעורת פרורין ליקט יוחנן רר'כנק
 השיריים  בעיניו חשוב כן גם היה המצוה לתכלית מבוא רק שהיאכזאת

 מצוה. לחיבוב ולקטןממנה

 דעתם החבורות הקהלות ברוב שנוהגין על זכות לימוד מזהולמדנו
 זה אין ולכאורה וכהנה( הח"ק )כגון גרהית סעודותלעשות

 ראתרא מרא הרב וגם חכמים תלמידי שם מסובין זה כל ועם מצוהסעורת
 טעמם עיקר אלא הרשות בסעורת לסעוד לו אין חכם תלמידחולא

 מנרבים ולהרבות חברים להוסיף התבורא חיזוק זהו כי באמרםונימוקם
 מבוא עכ"פ הוא וע'צ בישראל וצדקות פעלים לעשות יוכלו זה ידיהלל

 מצוה סעורת בשם כן גם שנכלל הנ"ל ב'( )חלוקה כמו והוילתכלית
 בה. ולהתויק לסעור חכמים תלמידי יכולין ושפיר שניה.במדרגה

 וקטניות בפת אלא לה עולין דמין ושמדינן הגמרא פרה למרנווגם
 בשם הג[ )שת מה"ק בר"ת שם למ"ש טסך כן גם אולי ופאבלבד

 ושמן גדול חלק להטנף שירים באכילת מתגבר הבע"ר כי אחרצדיק
 רק יעשו הזאת לסעודה כי תכיל שאמרו י'י חוו עי"'ש בזה יזהרויע

 לבם יומשך לא כן על כנ"ל לתכלית מבוא רק שהוא כיון וקטניותבפת



 לנורה תליתאי מהיוראדבריתכ
 שעשו בד"ה אמרו מאשר להקשות ואיל תכלית. לבלי אכילהנתזות
 ואם לבוא דגילין העדים שיהיו כדי שם טעמא בתר דזיל גדולותסעורות

 הדרכים וכל כזה מרחק דדך לבא יטריחו לא גדולות בסעודות ידבולא
 להו דקים החדש עיבור בסעודת כן שאין מה הרם בימים סכנהבחזקת
 ביום ד"ח קמעא וקטניות( פת )דסעודת זה בפרסום דדי אזלחכז"ל
 כנ"ל החבורות שעושין גדולות הסעודות באותן )וגם כנזכרשלאחריו
 לא גדולה הסעודה והרחבות גדול הפרסום דלולא זכות ללמד ישבימינו
 דב סך מקבצין היו ולא החבורה בתוך ליכנס חברים לבוא מתדביןהיו

 כנזכד(: השנה בכל שעושים הצדקות והוצאות התבודה להחזקתהנצרך

 יקפילו במתני' הפרקליטן את  השוכר פרק ]דיש מציעא בבא זבש"ם23ג*
 יצאת לא בשעתו שלמה כסעודת להם עושה אתהאם

 יתחילו שלא עד אלא ויעקב יצחק אברהם בני שהן עמהן חובתךידי
 בלבד, וקטנית פת אלא עלי לכם שאין מנת על להם ואמוד צאבמלאכה
 וכו' וקטנית פת אלא עלי לכם שאין מנת על ע"א[ פ"ז ]דף בגמראונטם
 וקטנית פת או תנן קטנית פת חסדא לדב יוסף דרב בדיה אחא דבא"ל
 ופדש"י הגמרא עכ'ע לבדות מורדיא כי וי"ו צריכה האלקים א'עתנן
 בו מנהיג החובל שדב עץ מודדיא הנהר שם לברות לברות. מורדיאכי

 והענין ז"ל. דש"י עכ"ל וכו' המכשולים ומן האבנים מן לדחקההספינה
 פת אם שאל כאשר משוד קשה כפשוטו כי וחיו דרשוני ואומרצווח

 גדולה וא"ו שצריך לו השיב למה וא"ו בלא קטנית פת או בוא"ווקטנית
 כדאמרינן גהוצה( וא"ו )וזת כנ'ע דבפינה מנהיג החובל שרב עץכמו

 כי והיינו גדולה להיות שצריך דומתא וא"ו גבי ע"ב[ ט"ז ]יןבמגילה
 על  שצ"ל רבתי הבק"ו תמונת שמצייד ניחא והתם עיי"ש לברותסדדיא
 ולהאריך להשליג בעי זה מה הכא אבל אסתר במגילת שם מסורהפי

 בוא"ו שצ'לן שום למיסר ~'ע וקסנית. של הוא'ץ בענין בפירש'*ובפרס
 ש הפלגה בדדך עזיא כזה בלשון הלא בניועתא עלוניות עם פתהיינו
 סוד בדרך חכז"ל דברי בכל )נמו בגוויידג גניז סובא כי תראהבתשה.



 תכא לצררה תליתאי מהיוראדברי

 החרכים. בין כמציץ כונתם רמז לי נראה והכי בזה( במק"א כברכמ"ש
 ע"כ[ " נשם רז"ל מישת על ~שכת[ להאריז"ל ש"ס בליקוטי היזזעבהקדם

 תורה שהיא תלמו"ד גימטר" פ"ת כי וכו' לתינוק פת הנותן רשב"גאמר
 הזיוג בע'ע והנה עיי"ש וכו' ליחדה ז"א אל להביאה הצריכהשבע"פ
 כי ע"כ[ וכ"כ )יר פנחס פרשת בזוה"ק כמבואר בזה וביה מניהכביכול
 כשצריכין והנה ומלכות ז"א יחוד הוא זה ולפי ז"א, ת"ת הואפ"ת

 סביב עידנא לעגם כשיגיע לחוש יש למלכות פת בבחינת השפעלהמשיך
 ז' נככונת ופע"ח הכונות בשער וכמ"ש החיצונים יניקת יתהלכוןרשעים

 להם יגיע שלא קטנות בבחינת לעוסקים ח"ו גדולה סכנה שהוא פסח[של
 בחינת ששם עליונים מאורות להמשיך צריכין וע'ע וכנודע נח"שמבחינת
 החיצונים יוכלו ולא בשורשן הרינים נמתקין זה ינץ ועל רגדלותמוחין
 וידמע[ כד"ה כשלח נטרפת הזוה"ק על צבי בעטרת באריכות וכמבוארלינק

 למלכות ת"ת מבחינת להאיר שצריכין וזות דבריו קדושת בנועםעיי"ש
 יעק"ב יצח"ק אברה"ם בבחינת מתרווחהו כלול  שהוא יעק"ב בחינתהיינו
 פ"ת וז"ש החיצונים מבריחין זה ידי ועל למטה המאירים ומלאיןמוחין

 צריכין ישראל עמך כי למטה השפע להמשיך שצדיכין היינווקטני"ת
 בחינת למטה כשממשיכין לכאורה והוא בפשטות הטף לפי ולחםפרנסה
 של וט"ו בבחינת מאירין ע"כ כנ'ע החייכנים יניקת חשש וישקטנו"ת
 יעקב יצחק מאברהם הכלול יעקב חיים אות ז"א בחינת החנווקטניו"ת
 ידיד פא"י, )בגי' האלק"'ם בזה לשונם ריוק בקדושת השיט ויגשכנא.
 להמשק- )רבתי, וי'ץ צריכה כנ'ע( וקטנו'א פ"ת ומלשו"ת ז"א ארנ'הו"י

 ע'ע רקטנות רינים הרינים להמתיק כדי גדלות בבחהמע דז"אממוחין
 ופירש'" לברות בורדיא כי כנזכר( גדולה ושתהיה לקטניו"ת היא'ץצריכה
 שממתבכין היעו יעק"ב הבח"ק אברה"ם )בגימטר" לברו"ת הנה"רשם

 אבותיכם ישבו הנה"ר בעבר ובמ"ש הנ"ל אמץ מתלת ז"א יעקבבבועת
 שרב כנודע( יעקב טחינת ז"א, )חשם, עו כמנד( לברו"ת מספרויעא
 )ובינו רגוכשהים" תן האבנים מן "לרחקה הספינה בו מנוצגהדיבל
 מבחה"מ בראשונים כפבהשר חפינה שנקראה הזה בעולם הדבהגהעותקיה



 נקררה תליתאי מהיוראדבריתכב
 בבחינת ח"ו שיבואו ומכשילים נגף אבני מן לרחקה כדי כנק ת"תוא"ו

 בני שהן כנ"ל במתנ" וז"ש כנזכר( ויצילם ירחקום בזה ע"כקטנו"ת
 כנזכר: המנהיג לברו"ת מספר יעק"ב יצחיקאברה"ם

 לבי פקדין דאנן תימא 741 ע"א[ ק"ע ]ין שלח פרשת בזוה"קכוד4.
 זכיתי לא עי"אם עכל"ה וכי ליליא כל ברישקברי

 בריש קברי לבי פקדין "שאנן זה מה כפשוטן הדברים פירוש להביןכלל
 על פוקדין שמחות במסכת ונמצא הזה המנהג הוא והיכן ליליא"כל

 הגולה בבאר ופירזה כ'ן סעיף שד"מ ]סימן בטוש"ע הוא וכן והקברותהמתים
 השלשים ז' בשף הקבר על ותפלה הזכרה שם שאומרים מה שהואשם
 בתחלת ובפרט לילה בכל לא טבל ג'[ סעיף שצ"ד ]כסימן ועיין חודשו"'ב
 ובשחרית. ביום רק צדיקים קברי על לילך מצינו ואדרבא )רייקא(הלילה
 בכ"ע:  ורננו יאיר יתברך ודושם הזהד, מפרשי בשום כלל בזה מצאתי%א

 מ"א[: סימן ח"כ הכח"א וכשו"ת פ"ז, אות ו' מהדורא לקמן]ועין

 דאיתי אמנם כד"א ע"ח ס" כ' ]חלק מנח"א בשו"ת ברברינו עייןמה.
 בתיזוה"ק ומ'אם הקן בשלוח החת'ש דברי על מ"שוכי[

 קי"" ]"פיז הקן שלוח בי הערש ע"ד החת"ס קושית ל אמנם ו'[]תקון
 בפני שלא בין הבית בפני בין שנוהג דקתני רמתני' על דאמרינןע"ב[
 דאררבא פשוט איש הזוהר טעם ולפי ופשיטא לצורך שלא  שהואהבית

 החודכן על לפורר צריכים שאין הבית בפני נוהג דלמה הואהקושיא
 לריש ר"א זאת הקשה בתה~ה"ק רבאמת לתרץ יש אמנם עי"ש,וגלות
 לו והשיב הנוכר טעם לפי הקן שלוח מצות הבית בפני מזג דלמהאביו
 ניחא וזעק רה"ש ערטלאין דאדיץ נשמדת על רחמים לעודר הואדאו
 על לחומדא בין לקולא בין דקרא טענתה דרשינן רס"ל לשיטתודר"ש
 הבית בפני זו מצוה מיג למה דלשיטתך ר"א בנו לו הקשה שפירכן
 כר להלכה השנם למסדרי יע דהה ש"ס אבל שאמרת. הנז' טעמהלפי
 ליבי ומחל דוכתם וכשחרי ע"א כ"א דף נכסנהדרין ר"ש על דדולקידודא



 תכג רצררה תליתאי מהיוראדברי

 עשה מהמצות ולפטור להקל היינו דקדא טעמיה דרשינן דלאיתודא
 מה לצודך שלא דה"א דץ, להש'ט סגל ע"כ הטעם נוהג שאיןבמקום
 טעם דלשי דהגם וכו' הבית בפני בין נוהג הקן דשלוח במתנידקתני
 ממפלא אבל והחורבן הגלות קודם הבית בפני לנהוג צריך היה לאהנזכר
 נוהג כשאינו גם עשה מהמצוה להקל דקרא טעמנה לר"י דרשינןלא

 גם שנוהג דתני מה לצורך שלא כרחו בעל הוא כן על כמכרדומעם
 בעה"י: ונכון שפיד ואתי כנזכר. הביתבפני

 של יא"צ כי החסידים בין ההמת ובשרט העולם שאומרים כפה23ך*
 ונמצא לאחרן ימים וג' מקודם ימים ג' כחו נחשב הואצדיק

 היא"צ ויום לאחריה ימים וג' מקודם ימים ג' )הינו שלם שבועהוא
 לי והיה בנסתר ולא בנגלה לא שמעע לא וכזאת ימים י ס"ה(בעצמו.
 שכנראה לדבריע והסכים והגיד זי"ע אאפר"ר כפק לפני פהפתחון

 למירון הלך 2יהאריז'ע פ"ז[ ספה"ע ]שער בפע"ח ממ"ש בטעות זהנשתרבב
 כמו פשוטה המצה ובע"כ ימים ג' שם חניה ביתו בני עם  בעומדבל"ג

 ונעשים לשם לעומד ל"ב ביום שכפלכים שם בדודותינו עתה גםשנוהגים
 ובערב בעומד( )ל"ג ביום שם ושיתין בעומד ל"ג אוד בערבההדלקה
 שם( לביאתם הג' יום )שהוא ולמהרגת הדלקה כן גם עותרםהשני

 שעושה מה וסמך שורש לו ]ויש לשלום לביתם הלכים השח'עמתפללים
 בחג דגל עהי כסו לינה שסעת בעומד ל"ג שלאחד עם עד לינהשם

 לאהלך, והלכת בבקר 81נית ע"א[ י"ז דף ]שועה היק כרבדי לינהשסעת
 זכורך כל יראה בשנה פעמים 12לש על ע"א[ ל"ת ח"ב חי"קוכדדריש

 הלהבא ח?צ בדג'ע שכיהוא אפי כמקבל דהוי רשב'ע דא י הנדת פניאת
 שנקרא קדפנש הגבינים תשובת בשם יבמות[ ונסוף רה"י וכמ"שדרשותי
 012 קברו על שמתבנפין גדול אדם בו פצרן יום דרגל"א יומא שםבש"ס

 פעמים שלש על כנדרש רגל כעולה כן שנקרא לרשב"י ובפרס עץ"שוכר
 למתאפים השעות נשתרבב י"ל ופמנה לעה[ טעע כן על כנ'אן וגרבשנה
 ובאמת לטהריו ימה וג' מקמט ימים ג' צדיק של ש"צ חיבריםעוד



 קוררה תליתאי מהדוראוקבריתכר
 שלא ז"'ע אאמו"ר נהג וכן ושלאחריו שלפניו יום היינו ימים ג' רקהוא
 ולא הנ"ל מטעם שלאחריו יום וגם בעומר ל"ג שלפני ביום תחנתלומר
 לומר שלא כן גם קצת שנוהגים שני דפסת ימים הז' בין יום שהואמשום
 גם כן דאם תחנון לענין אלו ימים הז' של ביחוס טעות זהו בהםתחנון
 וכמפורש ש עד ראשון מפסח היינו יאמרו לא שעד

 בזוה'"
 כמו שם

 בדברינו יעיין זעירא[ פיסחא ]מאמר יששכר בשער בעה"י בארוכהשביארנו
 אומרים רואין לאותן וגם ל"ק ואות ל"ב אות התפלה ]נוסח מאמדותבהמשה
 בכל יום לך דאץ גמור שעות בודאי הוא צדיק של יא"צ ביוםתחנת
 נביאים מלהקת וגם עלית וקדושי גאוני של הרבה יא"צ בו שאיןהשנה
 הצדיקים כל הראשונים על  לעז מוציא אתה ונמצא ז"'ע ואמוראיםותנאים
 גם הדבר )ונשתרבב שלהם דהלולא יומא שהוא יום בכל תחנתשאומרים

 דעביד וטעמיה לגרמיה והוא מדבר אחד קדוש בשם מ"ש בטעותכן
 הקדושים מאבותי וכמקךבל ל"מ[( אות התתלה ]ייסח במאמר שםוכמ"ש

זי"ע.

 וי"ג תחנון המחסרים על ושחק רגז מפה"ק ז"'ע הקדושד4שאזכחך"יא
 לך אין כי שיהיה מי יהיה צדיק של יאר"צ ביוםמדות

 מילתא וכנ"ל ז"ל רראשונים עליון מקדושי יא"צ הרבה בו שאיןיום
 שמתכנסין שלו היאיץ כיום הצדיק מונח אשר עיר בשתה אולםבמטמא.
 ורש"י רז"ל בדברי דרגל'ש יומא נקרא ונהו קברו על ומרחוקמקרוב
]סוף

 יבמותי
 ורג"ל מוע"ר בבחינת בו תחנת אומרים אין כן ל כנ"ל

 אביו של דהלולא ביום ז"'ע הק' אאמר'ר מכ"ק נהגנו שאת]וליתר
 כס"א וסימנך סיו"ן )כ"א אבדפה"ק זי"ע שלמה מוהר"ר הדיקאאזמו"ר
 מסכת סיום רז'ע בדברי והוא ש"ס בהבודא מסכת סיום ~דמהמשלם"ה(
 בש"ע ועיין ע"א[ קרט ]דף בשבת כדאמדינן לרבנן טב"א יום"אעבידנא
 טב"א יומא בזה בכפיל"א דבגן ואמרו שסף ובש"ך ק"ו סעיף ימ"ה ]סימויי'ד
 למי ענין אעו אבל ספת מחוקק חלקת בו אשר בעיר ררגל"א[ יומאוגם

 ביו"ש בזה רשעני חששני כנ"ל קברו על מהבאים הד"א בעירשאינו



תכה וזדרד; תליתאי מהיוראדברי

 בז' שנפטר רבינו ממשה גרול לנו מי רהא הצריקים מכל ריליהרהלולא
 ורשב"ג נון בן ויהוידע רבינו משה הצדיקים ממיתת תענית יום והואארר
 על באה"ק מבואך כבר הרבך וטעם תק"פ[ ]סימן או"ח בש"ע כמבוארוכו'
 כנ"ע ושלאשיו שלפניו ליום רק שורש מצינו בעומר לל"ג פניםכל

 וז"ל הבן דרוש ספה"ע ]ענין הכונות בשער ברשתי נפלאתי אמנםמפע"ח.
 ביום פ"א בע( ור"א רשב"י קברי על ולמירון לשם שהלך למוז'עראיתי
 של ראשונים ימים שלשה שם וישב ביתו אנשי וכל הוא בעומרל"ג

 "שלשת של טיבם מה הרברים פתרק ירעתי ולא  עכל"ה ההואהשבוע
 אז חל היה אם הקרוש בלשונו שכתב ההוא" השבוע של הראשוניםימים
 ימים ג' שומא ושלאחריו שלפניו יום ישב )ע"כ ב' ביום בעומרל"ג

 לא כי ב' ביום בעומר ל"ג לחול באפשרות אינו זה מהשבוע(הראשונים
 ימים ב' וישב א' ביום  בעומר ל"ג אז חל היה ואם כנודע פסחבר'ץ
 לג' עכ"פ מקורם ימים שני וישב ג' ביום ש חל בעומר ל"ג שאח"כ
 וזכות כנזכר מקור אין בודאי לאחריו ימים וג' נהיא"צ( מקודםימים

 פ"ק: אות יקמו ]יעיז בימית: במהרה ענינם, בכל עלינו, יגןרצדיקים

 ארם אין שאמרו וזוב כתב נ'[ א' במדבר ]פרשת הצרים לנבעלמז*
 מלטרקה רשע נעשה כן אם אלא מלמטה שוטרנעשה

 לררכו בזה מ"ש במדבר[ פרשת נעה"ת זי"ע לאאמויי בנים בתפארתופרין
 המשניות בפירוש יותר קדמון במכשת עור מצאתי והנהבקודש.
 שנתמנה כיון שאמרו כמו בלשות שכתב ט'[ משנה דאבות ]פ"אלהרמב"ם

 תמוה רבר חעא מלמעלה. רשע נעשה מלמטה הצבור על פרנסאדם
 מלמטה "שוטר" נעשה כנ"ל הטורים בבעל שהביא לשת כפי והנהופלא
 העם את הרשים שוטרים היית שופטים בשרשת כמ'ץ2 היינו כפשושוי"ל

 ערכאות פלילים אויבינו אצל סיטר נתמגר היא אם מיבעיא ולאבמקל
 לאותו ראוי הוא כי מלמעלה הרשע נעשה הוא ברדאי העולםאומות
 ליקח יופל היה לא חשו לולא כי וטבעו במזגו אכזרי לדיותושמנות
 ישראל בני את להבות בע"כ לו יגיע כי וגם זו ומשרה אחלמתעלע



 ורדרד: תליתאי מהיוראדבריתכו
 נכרי יהיה הוא ידוה לא אם כי לומר יתנצל כי הגם ולרדפםלרדותם
 כררך יוכל כאשר טובות יעשה והוא יותר ירדוף אשר במקומורעוע
 כזב כי נודע אכן עצמו את להשביח חלקות בשפתי האלו בליעלהאנשי
 רש"י )פירש זנדוקנא כהאי כי ופשיטא ומר רע סורם ככולם ורובןידברו
 )לד' אליהו דאהזי ע"א[ כ"כ ]דף בתענית דאמרינן האסורין( ביתשומר
 אינם כמהי צדיקים עובדיה, היה מה עיי"ש הבא עולם בן שהואבדוקא(
 ניכו י"ר[ ה' שמות שפרשת מ"ש וגם כנ"ל. ככולם רובם רק ביסרנושכידין
 אשר שם כמ'אם היינו היו( ישראל השוטרים )פירש"י ישראל בנישוחרי
 בימינו אלו כמו ולא שאני( )ואונס פרעה נוגשי )בע"כ( עליהםשמו

 וסנהדרין אצל שהיו ולרדות ללקות השוטרים וגם אצלם. ברצונםשנתמנו
 לנלא כי ומדותם בטבעם לב ואבירי אכזרים שהיו בע"ע כנראהוב"ר
 כן בפעולתם תמיד להיות זה להתמנות  עצמם את משכירים היו לאזאת

 לומר קליהם יתכן עכ"פ התורה ברשות אפילו ישראל בני את~קות
 שוטר שהוא הטווים הבעל גירסת כפי רז"ל ממדרש כנ"ע שהביאומה
 הצבור על פרנ"ס שנתמנה ומהוט כנזכר הרמב"ם ונוסח גירסת כפיאבל
 ישראל בני של הדורות פרנסי כל על ח"ו לומר יתכן איך עובר כליתמה

 צווח ודאי אלא מלמעלה. )הלילה( רעועים נעשים שהם והצדיקיםהחכמים
 אאמו"ר כדברי הוא כרחו בעל הרמב"ם גירסת ולפי דרשוניואומר

 אצלו גדול שהיצדף'ר מלמעלה רשע נעשה דהיינו כנ"ע בניםבתפארת
 על פרנס  שנתמנה מחבירו גדול שהוא מע נגדו מלמעלה( הרשע)עיעא
 דגע"ב "פרנסי" על קיר שזהו אומרים ]והעולם כנזכר. הצבורתביריו
 אם אך קהלות בהרבה כזה לומר יתכן עליהם אשר קהלה הראשיהיינו
 בעה?'ר כ"פ יתכן הרבנים על גם הלא הדבר נדע ודודותיה בינתנועל
 בע"כ "ע ו(מ הקורסים דורות על בנדע ודאי אלא נ"ב[ נאות לקמןועיין

 כנ"ל( בנים בתפארת אדמו"רכפירוש

 ריש אמר תעי דיהר נפסחה נח כי ע"ב[ ט"ו רף שיגה בש"ממה*
 ואעלה אטית מתי דאתי לעלמא היתי דלידיניהמוטב



 תכו נקררה תליתאי מהווראדברי

 )עיין האחר מקבריה קוטרא סליק רר"מ נפשיה נח כי מקברועלז
 רואין ואין בגיהנם ונדונין שמתים רשעים כמה דאפילו הגםבמהרש"א

 כרי לך ויקם אומר ותגזר כ"ח[ כ"כ נאיוב ע"ד הוא מקבריהם עשןשום
 גבורתא יוחנן א"ר  עיי"ש( וכו' ר"מ גזירת שנתקיים לרביםלהודיע
 מא ביר נקטיה אי לאצוליה מצינן ולא ביננא ועי חד רביהלמיקלא
 דר' נפשיה נח כי מקברו עשן ואכבה אמות מתי אמר מאן ליהמרמי
 מאות ג' חי יוחנן ר' רהא וקשה עיי"ש דאחר מקבריה קוטרא פסקיוחנן
 זמן ער ימים והאריך בסה"ר שהביא וכמו "'א רעת לפי ויותרשנה

 שאז האחר מקבריה קוטריה דסליק ר"מ פטירת מזמן כי ונמצאהאמוראים
 משפט ע"ב[ ל"ג דף )שבת קיי"ל והלא לגיהנם ויתנוהו שירינוהו ר"מפעל

 כל רבות שנים רב זמן בגיהנם דנונה ואיך חודש י"ב רק בגיהנםרשעים
 כמבואר וי"ל יוחנן. ר' פטירת עד התנאים בזמן ר"מ פטירת  מעתכך

 ר"ל לכופרים התחתונים מדורות שם שיש חכמה בראשית גיהנםבמסכת
 ומחלל ר"ל מינות בדעת נתפס דאחר כיע נמי והכי עולים ואינםשיורדים
 דין פי על התחתונות בדיוטות ירד ע"כ שם כראמרינן בפרהסיאשבת
 של בכחו וגם אחר של תורתו בכח רק רבות לשנים מעלה של ריןבית
 012 )כראמרינן בפניו עמר לא גיהנם של הפתח שומר שאפילו יוחנןר'

 של מקברו העשן שכבה כשראה כן ספרנא ההוא עליה רפתחבחגיגה
  יעזרנו ה' כנזכר. מגיהנם אז העלוהו ע"כ יסתבן( ר' של פטירתו בעתאחר

ויצילנו:

 בדבורו המחליף כל אלעזר א"ר ע"א[ נ"ב נכף ב:כ(נהדךיןכלבן*
 כ"ז[ )בראשית הכא כתיב זרה עבודה עוברכאילו

 תעתועים מעשה המה הבל "[ רומיה התם וכתיב כמתעתע  בעיניווה=תי
 והנה ז"ל. רש"י עכ"ל ניכר יהיה סילא כהונה ברבורו רבהליףפירש"י
 זרה עבודה עובר כאלו דהוי לומר בזה חז"ל שהחמירו על לכתורהיפלא
 יהיה שלא אפי לתרי דמשתמע לישנא ברבורו ששמר פידש'ע לפיוהיים
 לסוד ע"ש ד' דף נביטת וב"ל אמרו והדי בבירור. כונתו מה עלניכר



 לנדרה תליתאי מהדורא דבריתכת
 שמותר ע"ב[ ס"ה דף ויבמות חז'ע שאמרו מה וכן יודע איני לומרלשונך
 מילי תלת בהני ע"ב[ כ"ג דף וב"מ אמרו וכן השלום מפני לשנותלאדם
 קשה לא בתרייתי תרתי הני משום אי והנה במילייהו. רמשני רבנןעבידי
 תלת מהני אינו וגם שלום דרכי מפני הדבר כשאין הכא דמיתידיגל
 )אפילו דיבורו כשמשנה חמור עון הוי אז במילייהו רבנן דמשנימילי

 לאמרו הך אבל כנ"ל( ניכר יהיה שלא אפי לתרי דמשתמעיבלישנא
 משה שאמר בברכות 2ום שאמרו וכמו ברור דבר יאמר שלא רפאכנ"ל
 ישעו שמא בדיוק חצות יודע שהיה אפילו הלילה כחצות ע"הרבינו

 ואמר הוא בדאי משה ויאמרו השעות לכוין ידעו שלא פרעהאיצטגיני
 באופן רק והיינו ותאחז. תתבדה שמא יודע איני לומר לשונך למודמר
 ידעו כשלא לשקרן שיחזקוהו חו"ה חשש מפני יודע איני לומר מותרכזה

 ע"ה רבינו במשה שהיה כמו )וכיוצא( השעות לכוין בדיוקהאחרים
 כדי אפי לתרי דמשתמעי לישנא לומר לעצמו להתיר אסור אבלבמצרים
 זהו כי נמלא ורמיות. ושקרים בפוליטיק"'ן הבריות דעת גונבלהיות
 ללמו"ד לשונך למו"ר להיות וצריך יודע איני כשאומר ביניהם דקחילוק
  ב12ערה דועלוים כהררים הוא כי רמיה נטיות בלי יודע איני לומרא"ע
 עבודה כעובד סיעא כנ"ל בדיבורו המשנה בזה להיות ח"ו יכשלשלא

זרה.

 הקדוש הרב בשם זי"ע הקדושים מאבותי ששמעתי מה יובןר~נזד:
 ש"ק פ"א בהיותו מזבאריז זי"ע וואלף זאב מו"ההמפורסם

 בדברי עין ממרעהו ניכיתי זי'"5 מלובלין דועזה הקדוש רבינו אצלבלובלין
 תורה לומר מלובלין הרבי כבדו קודש שבת ובליל ק-ד[ אות עה"קתורה
 גם כבדו שיק ושהרים בסעודת ובבוקר אומר, לא עתה )הרר"ז(ודוקרב
 רק כי שקישית בסעודה נראה והיה אומד, לא עתה והשיב, כנ"עכן

 בסעודה גם סהעבלין רבינו כבדו כן ח5ל לומר רצה לא הקודמותבסעודות
 הרבי ושאלו נקש"ט( קא'ץ אי"ך )בש"א יודע איני ודהשיב תורה לומרג'

 ש קודש שבת בליל עוד זאת מר השיב לא מדוע כן אםמלובלין



 תכט רצורה תליתאי מהיוראדברי

 גמרא הלא כי בזה רבינו שאלת על בעיני לפלא הרר'ץ והשיבנצבתם.
 לימרתי ע"כ יורע איני לומר לשונר למו"ר כנ"ל( )בברכות הואמפורשת

 יודע" "איני לומר איר  עתה ער בדעתי וחשבתי כולו השבת כל עצמיאת
 הצדיק תשובת עכ"ר ידוע" "איני לומר אוכל כבר ג'( )בסעודהועכשיו
 באמת כי יובן הבנתינו ולפי קדשו רברי עמקו ומה הנ"ל, מזאבריזהר"ז
 כ"פ תורה שלחנו על הגיד שבביתו כיון תורה לומר יורע אינילומר
 ולפי הזמן לפי כי וראי אלא חלילה שקר רבר כמו כעת יאמרואיך
 לו שיש טעמים מפני לומר רצה לא מלובלין רבינו אצל שםהמקום
 יאמר אם אך תורה לומר יודע איני לומר שייך והזמן המקום ולפיבאמת
 על כנ"ל ח"ו ברבורו כמחליף הוי כנ'ץ אפי לתרי רמשתמע לישנאכן
 "איני באמת לומר יוכל איך במחשבתו ובירר  עצמו את ולימר העמיקכן

 הרבה בזה "ע ועוד ח"ו. ומשקר מחליף מחשבת תערובות בלייודע"
 נפלאות במדרגות ויותר יותר הרבה מחשבותיו עמקו מאוד בודאיאשר

 רבינו המפורטם הה"ק זקיני עליו העיר כי יסופר וכאשר האמתבנקדדת
 הנ"ל מהר'ץ הה"ק אצל שהיה יששכר( בני )בעל ז"'ע מדובבמהתצ"א
 להה"ק יש כי אמר מעמו כשנסע ואח"כ עמו עסק הלילה כל פ"אבלבוב
 כן כמו שירבר מי לאחר היינו זאת, ולהבא שלמה כחכמת תכמהרט

 וכיוצא גמור לצדיק עם( לפחותי )גם לכ"א ומחניק כך כל גרולבתמימות
 )הרר"ז( הוא אך בעולם גרול היותר השקדן היה אז תמימותבדברי
 ויראתו בחכמתו יחדיו הנפלא התמימות לכלכל שבל הנשגבהבחכמתו
 לשתן השכל מוסר הוא וכיה פ"א[. אות ""ט ד"ת )יעיז לאמתו.באמת

 השת עצמו את ומאנים באמת ותמימים לעבטם  עצמם אתשחושבים
 ורק ומרמה ערמה וגאוה שקר מלאים הם ובאמת בם המאמיניםהשוטים
 אם הנ"ל הצדיק כמו באמת חכמה להם אין ואם יחשבו עצמםלטובת
 ט בהבלישם וכיוצא לצדיק אחד כל יחשבו לבם בתמימות שהםיאמרו
 בזה נצי בדברנן )יעיז ר"ל. בשלם גדולים היחזר השקרנים הם כינדע

 ר'[:אוה



 הלררה תליתאי מהיוראדבריתל
 אינן להחיותן הקב"ה שעתיד צדיקים ע"א[ צ"כ ]דף סנהדרין בשיוםנ.

 לחדש הקב"ה שעתיד שנים אותן וא"ת וכו', לעפרןחוזרין
 מה צדיקים ההוא ביום לבדו ה' ונשגב נ'[ נישטה שנאמר עולמו אתבהן
 וכו' המים פני על ושטין כנשרים כנפים להם עושה הקב"ה עושיןהן

 זה עולם ויהיה עולמו. את לחדש הקב"ה שעתיד שנים ואותןפירש"י
 הוי שני אלפי שית ע"א[ צ"י ]ין שם וכן עיי"ש. וכי שנים אלףחרוב
 חרוב תרי אמר אביי ההוא ביום לבדו וף ונשגב שנאמר חרוב וחדעלמא
 אלף משמט העולם כך שנים לז' אחת שנה משמטת  שמשביעית  כיפםוכר
 הקב"ה ואין ע"כ[ צ"ז ניו טד וטר"ש וכו'. שנה אלפים לשבעתשנים
 מחדש פירש"י וכו', "שנה" אלפים שבעת לאחד אלא עולמו אתמחרש
 בע"כ נראה בגמרה המימרות אלו מכל עכל"ה מדש עולם לברואעולמו
 הרמב"ן המה הלא ז"ל הראשונים המקובלים רבותינו כדעת ומבוארברור
 וכיוצא כהנה ועוד בחיי. ורבינו והציוני והריקאנשי. התמונה וספרוהקנה.
 להרמיש מאמרות ובעשרה ויל הרמ"ק בספרי וכן הקודמים המקובליםכל

 האחרונים )ממקובלים נ"ע בשערי ובפרט אלו כדיעות מביא ז"למפאנו
 שנה אלף על בגמרא הפשוט הפירוש וזו השמיטות בעלי דעת הואז"ל(
 עתיד השביזת אלף אחר שמח"כ ופירש"י לשמיטה שמיטה ביןשיה"
 יהיה שלא האריז"ל רבינו כדברי )ואם כנ"ל חדש עולם לברואהקב"ה
 עולם עוד התברא שכתב זה מה זה, אחר עוד עולם ושום שמיטהעוד
 אלף נקט זה מה עולם ענד אחריו יהיה לא הביעיש השביעישהאלף כניי אם וגם השמיטות כסו שנה לז' אהד שמשמט כנ"ל וז"שחדש(
 ומד יגנה שלא כשן עוד יפסק הלא עד לעולמי עויה הלא דוקאשנים
 דפוק לו ופאין כיון סתומן למעלה הוא והלאה ממנו כן אם חדשעולם
 יתכן איך כן אם להלאה עודוגבול

 להגבירי
 לומר ואין סשה אלף במספר

 אלף( אחד ירדוף איכה )בסוד לאלף אלף בושץרת נכלל הוא אלף לשוןכי
 יד גבול בלתי כמו והיש בארוכה בהקדמתו סל שפע בספרוכמ"ש
 אלפים שני אמר וחד שנה אלף אמר חד כנ'י בזה נחלקו למה כןדאם
 נגבל הוא ההפתק וע"כ חדש עולם עוד אח"כ דיהיה כרחו בעל בזהוהרי



 חלא הצררה תליתאי מהיוראדברי

 יגבילו איך כן לא ראם כנזכר שלאחריו עולם בבריאת שיפסקמק
 כנק. הזה העולם אחר אלפים ב' או אלף בהמספרויחלקו

 ופלצות להשחיל שיח בפצותי ויראתי איש ולא אנכי בער אמתדדכן
 ברבדים להרהר אפילו ראשי שערת ותסמר במורא אחזתניובעתה
 שאמרו ממה וחוששני ימצאנו. מי עמוק ויותר עולם של בדומוהעומרים

 שהוא כיון אך עיי"ש. לאחוד ומה לפנים מה בהדודש רחגיגה[ ]בפ"בחזק
 בחיוב הקדושים בספרים הפליגו אשד האמת חכמת עניני הקדמותמראשי
 התקרבות גורם זהו אשד דמשיחא עוקבתא אלין ביומיא בפרטלימודה
 )מעט כמציץ פנים כל על לעודר אמדתי כן על בימינו במהרההגאולה
 אשד הנ"ל המקומות חז"ל דברי לפרש שהוא ובפרט ההדכים. ביןמזעיר(
 אפילו ח"ו ואיננו כנק. השמיטות בעלי לדעת זולת פירוש להםאין

 יודע שאינו כמוני לאיש ובפדט הנעלם בדבר כמכריע להיותהקס"ר
 שאמדו מה יתיישב הנ"ל הראשונים אלו דיעות ולפי יודע שאינואפילו
 יהיה ולא אני הגבור"ה מפי משה שקיבל תורה במתן כ"פ ופירש"יחזק
 וכמ"ש גבוד"ה בתור רק להקב"ה קרא שם וכהנה שמענו הגבורה מפילך

 )במתן גבורה בחינת א"ש שהוא למו דת א"ש מימינו הברכה[ חאת]בפרשת
 הזאת בשמיטה רק הוא אבל מוחלפת תהא לא הזאת שהתוד'ןק יעןתורה(

 רק התודה בקבלת כתוב ע"כ )גבוד"ה( הפח"ד שמיטת אצלםשנקראת
 כלק"ת האריז"ל בכתבי מ"ש נודע והנה כנזכד. הנבור"ה מפיבלשון
 אחרי אחרת שמיטה עוד שיהיה האומרים אותן דמעו קדושיטן]פרשת

 זכים לא זה לפי אך עיי"ש כעת שאנחנו הזה בעולם הזאתהשמיטה
 אחדי חדש עולם שיהיה מ"ש שם בסנהדרין חז"ל דברי כלללסבין

 י"ל הנורא הענין ותוקף התשא חומד ולפי כנ"ל הוצתהשמיטה
 כן באגדה גם בזנז"ל פלוגתות הדבה שמציה במז חז"ל לרבדי סתדלא דהאריז'י

 בסנהדדין ואמודאים החגאים ושתן הזאת בחכמה כן גם ה' בסודהוא
 מעולם מהארמ"ל אמנם השמיטות. בעלי  כדעת כרחו בעל צ"לכנ"ל
 דלא דשב"י מדעת ליה וקים אצלו המקובל לפי כלק"ת זה כתבהתיקה



 וודותה תליתאי מהיורא דברי%נ
 שלא תורה בליקוטי שפיר כתב כן על האריזתן( רבינו )לפי"ד כלסגל
 לראות עוזרנו ה' כנזכר. עתה של אחרי אחרת שמיטה עודיהיה

 בביאת עילמ בתיקת בימינו במהרה בית שקראו כיעקב עוזובתפאר"ת
 אמן: בימינו במהרה צדקגואל

 מלך רדוד ידע מנא אבישי גבי ע"א[ צ"ה ]יף סנהדרין בש"שנא.
 שבתא דמעתי אפניא יומא ההוא וסכנה בצערישראל

 כתמי חזינהו דמיא גרבי בר' רישיה הייף קא הוי צרויה בן אבישיהוה
 דאיכא וקשה הגמרא  עכ"ל שרי בצערא דישראל מלכא דוד ש"מ וכו'דמא
 אימתילא ליונ"ה ישראל כנסת אמר קמיה איטריף יונ"ה דאתא שםדאמרי
 דישראל מלכא דר ש"מ בכסף נחפה יונה כנפי הדן ס"ת ]תהליםשנאמר
 אבל מהיונה לאות לו שהיה הסימן הש"ס שם ביאר ע"כ, שריבצערא
 הטעם כלל ביארו לא קודש שבת ערב שרחץ מים בהספל דם דחזיבמה
 ]שכה הש"ס דברי פי על ו"'ל בצער. המלך דדוד לזה הוא סימןדאיזו

 דוד[ בית מלכות שורש התיסרות ]בעת ג'[ ג' ]רות ,3הייכ ע"מ[ קי"גדף
 בירושלמי משרש הוא וכן שבת בגרי זהו שמלתיך ושמת וסכתורחצת
 הכנת תיקת וזהו ערב, לעת סמוך שבת ערב אז דהיה ז'[ הלכה ש"אפיאה
 הראשת אדם מחטא החול מזוהמת נפשו להעלות וכו' ורחצת במ"ששבת

 סדורו ]יעיז זה נתקן ובשבת מלאכות הל"ט סוד וזהו האדמהשנתקללה

 דוד ידי על הוא עולם מהתיקון ג'[ ענף שמת תוספת מאמד ח"א שכתשל
 רוד א'דם ר"ת אר"ם בסוד כנודע שנותיו בע' הראשת אדם לתקןמלכנו
 אדפס בחינת וענין פעמים. כמה במאמריו ז"ל מפאנו הרמ"ע כמ"שמשיח
 לבחינת שמו יתברך עולם של א~פ"ו חיות  האל"ף להמשיךשצריכין
 הררד"ב הגדול  המגיד בשם וכנודע ארש נעשה וה ידי ועל  הבהמיותר"מ

 כאשד וע"כ ז"ל דג:ע,ו'ס רבינו תלמידי ספרי ובשאר ז"לממעזריטש
 דוד בית מלכות להקמת וגר וסכת ורחצת )בסוד שבת בערב  אבישירחץ
 חיות  המשכת אז שנחמר הטימן זהו ד'ט כתמי מים בהספלי וראהכנ"ל(
 לרחוצם שצריך ידע ע"כ ד"ח ונשדו כנ'י דמל"ף מבוכנת המלךלדוד



תלג עררתן תליתאי מהיוראדברי

 שדהץ דמיא ספלי בר' וירומז שם כנזכר ולתמכו ההמדו להצילו מידורץ
 מלכנו דוד רביעי ודגל אבות שלשת דמדכבה דגלי הר' נגד שבתבערב
 ויהיה אבות השלשת נדיבים עם להושיבו לדוד וליהדו להקימושדצה
 רחץ ע"כ האריז"ל בכתבי כמבואר ד' בחינת והוא למעלה דביעיהדגל
 חיים מלך פני בשד יעזדנו ה' הסימן. הבין כנ"ל וכשדאה ספליבד'

 אמן: בימינו במהרה בעצמו דוד הוא צדקנומשיח

 מליצנותא בד אסידא ליצמתא כל ע"ב[ כ"ה ]יו מגילה בקו"םנב.
 לא אבל דשדיא רק ונדאה וכו' דשדיא אליליםדעבודת

 על לכאורה יפלא ע"כ זרה. דעבודה ליצנותא לעשות מצוה עודשיהיה
 בדב רן סימן ]ח"א במנח"א ברבדינו ומובא ח"ן ]סימן בתומים זצ"להגאון

 רכל משום ולקללו לבזותו מצוה כסף אלקי היינו כסף בשבילשנתמנה
 "דשדיא" דק נאמד ושם עכ"ד כסף אלקי והוא וכו' בד אסידאליצנותא

 ז"ל( שבתי הד"ר )שצידד האדישך בצידוד מצאתי אכן "מצוה"ולא
 עבירה שהליצנות כשם וז"ל י"ר[ ]אות ז"ל( )להדמ"פ ארץ דרךבהלכות
  עכל'" רשעים ומטנהיגי זרה מעבודה להתלוצץ גדולה מצוה כךגדולה
 עבירה שהליצנות כמו הוא גדולה" "דמצוה שכתב כן גם לפניךהדי

 עד הליצנות טומאת וגודל לצים כת עול הפגם גודל וידוע ר"לגדולה
 מרימנוב זצ"ל מהרמ"מ הקדוש דבינו ובפרט הצדיקים שייהשאמרו
 )ד'ע( רערת המדות מכל האמתה( )נגד מסוכנת היותר הקליפה הואכי

 ולכתורה זרה מעבודה שמתלוצץ מי של גדולה רננתה ערך גודלומנה
 הדמ"ע דברי פי על ו"'ל "דשריא" דק נאמד דבגמרא קשה מקוםמכל
 כוונתו )אם מצוה ש רק ה' עובד לגבי ששך לא דשות כי זצ"למפאנו
 )וגם האריזתן ברידוד דייק דשפיד מיושב ומעתה עבידה או שמים(לשם

 ישעיה הנביאים מדברי שם ראיה בגמרא דהביאו כיק כנ"ל(בתומים
 רק השא ואם עי"ש וגו' את בית לעגינת וגי בל כרע מהכתוביםוזעשע
 בדברי ה' מפי הנביא שיטפל לומד היתכן זרה מעבודה העיצמת"מותר"
 בהנהגות עישסיף ומה גדולה. מצוה דהוא ודאי אלא )בליצנות(רשות



 ינררד: תליתאי מהדורא דוקריתלד
 מ"ש גמור בדוה"ק בו דיבר ה' רוח רשעים" "וממנהיגי כנ"לנסידור
 שהרעישו זי"ע הקדושים מרבותינו ששמענו מה בזה ויתורץבזמנינו
 ומנהיגים לצדיקים )הצבועים כאלו רוגעים" "מנהיגי עלוהתלוצצו
 מצוה באמת אך ח"ו הרע לשון איסור חשש זה הרי ולכאורהבקודש(
 החניפין את מפרממין פ"ק שמא רז"ל שאמרו נמו כנ"ע כמ"שגדולה
 אם כצדיקים,  עצמם ומראין רשעים שהן שם ופירש"י השם חילולמפני
 למידין אדם שבני השם, חילול מפני לפרסמו מצוה במעשיו מכיריש

 ממעשיהם ילמדו שלא ע"כ. וכו' צדיק שהוא עליו שסבוריןממעשיו
 ומחניפתם משקדותם הציל והוא כנודע ובנותיהם בניהםומעקר

 פעמים כמה בחיבורים וכנזכר יצילנו ה' כנודע הנפסדותומדעותיהם
בעה"י:

 היינו דבלעם פנקסיה לי חזי לדידי ע"ש ק"ו )יף חלק בפרקבג.
 והנה ועניניו( חולדתו )את וקרוביו אנ"ש שכתבומה

 פנחס יתיה קטיל כד חגירא בלעם שנין ותלת תלתין בד ביהכתיב
 מקום בשום מצינו לא כי פלא. והוא צבא. שד ליסטאה. ופירש"יליסטאה
 הוא מלחמה צבא שר כי 'עיססים" המלחמה צבא לשד שיקראובש"ס
 וכשמו בסמפט שלא בא הוא ליסטים כן שאין מה החיל מנהיג נכבדשד
 ברנר נראה אלא מזוחן. ליסטים חכז'ע קדש זיין כלי לו יש ואם הואכן
 ישראל כלל הציל ובזה משבט נשיא להרוג נפשו מסר פינחס לאשרכי
 שריד היה ולא כולם ח"ו היו זאת ולולא במגפה אלף כ"ד שנפלוומה
 העל וכו' הוא זימה שונא אלו של אלקיהם כי ח"ו בלעם כעצתופליט
 עצתם שפד בזה זבדי את בהרגו ותורתו לה' פינחס קינא כאשרכן

 בטומאתם  בלעם אנשי חמה, מלאים והיו עליו הרעישו כן הגלהרעה,
 המעשה על קראוהו לזאת )כנזכר( עצתם בזה הפיר אשר עלומזימותם.

 בבני גם כי כעסם. מרוב "ליסטים". מעשה בשם זמדי את שהרגהזאת
 ניל רע תערובת )14תן ע"ב( ת"ב דף ומהדרין חז"ל בדברי משזעישראל



 תלה רצררה תליתאי מהיוראדברי

 ס"ה נבטרכר הקב"ה אמר לכך השבטים שתו שביזו ושיטתו( בלעםנמצי

 אחריו. ויקרעו לו שלום בריתי את לו נותן הנניהא[

 ליסורם מ"ש ז"ל פירש"י לפי דחוק שנראה מה ממילא מיושב זהולפי
 רש"י  עכ"ל שמו על נקראת המלחמה כל אחר קטליה ואפילושר

 שר רהיינו ליסורם על לפרש מקום היה אם נפשך רמסה תמוה והואז"ל
 באיזה מלחמה בגועת שלא גם בתוארו צבא שר הוא נקרא כן אםצב"א
 עה'א ופירש"י לחכז"ל מציע באמת רהא יפלא ועור סימא. ומררגהתור

  בגום הרגו  בעצמו ע"ה רבינו משה רק הרגו פינחס לא כי מטות[נפרשת
 במקולקל רקלקלה תלו ע"כ זה ידעו לא בלעם אנשי אמנםהמשרש.
 על סלוא בן זמרי את כבר פנחס שהרג במה מומא( הוי ולדידכןשלהם
 הוי ולדידן בלעם את גם ההג דיק דמוכזד שהליסטים בזיץ דדך אמדוכן

 גאולתנו בישועת ויבשרנו, יבא בכחו אליוע זה ופינחס וחביבותאשבתא
 בימינו:במהרה

 הדקדוק ירגע י"ס[ קמ"ג נתהליס וגו' שיבי תצמית ובחסדךנד.
 וזמין ובחמ"'ך ולא אויבי תצמית ובגבורתךשבל"ל

 לאלוק דעוך ל'[ אות הלקוטות נטאטר מאמרות בתפשה זה על שכתבתימה
 ודוא חיל נעשה באלקים נאמר י"א נס' רבמזמור לכאורה קשה כימ".ן
 נגר חיל נעשה עבורה( אלק"'ם במרת היעו יותר יתכן וזהו צרינויבוס
 המדרש רבדי פי על י"ל אילם כנ"ל ובחסדך בזה שכתב זה ומהצדיע
 ארדוף אמר גרוד בבקשתו, אמר דפקיה כי ל,ן סיטן בפתיחחא נארכהרבה
 ואמר אסא עמד וכו' כן עישה אני הקב"ה לו אמר וגו' ואשיגםאויבי
 עמד וכר עושה חשיה שתם רודף אני אלא להם להרוג כח בי אץאני

 שירה שמר אני אלא לרדוף הלא להרוג לא כח בי אין אני ואמריועשפט
 לדלוף הלא להרוג לא כח בי איו אני ואמר חזקיכן עמר וכו'( ערערואתה
 אני ר~עב"ה לו אמר ענשה ואתה מטתי על ישן אני אלא שירה לומרולא
 לעפם צריכים אין הפשוט מחסד כשבא חיש במד"ר עיי"ש וכרעחשה



 לצררה תליתאי מהיוראדבריתלו
 מטתי על ישן אני חזקיהו כמ"ש רק השונאים למפלת מעשה חסוםפעולה
 לשום צריך )שאין אויבי תצמית ובחסד"ך שנאמר באופן וזהו עושה.ואתה
 שבא באופן כן שאין מה שמו(. יתברך הפשוט מחסדו רק מאתנופעולה
 כנגדם ~חום אז צדיך אמנם השונאים למפלת שהוא הגם הדיןבמדת
 )צריכין חיל נעשה אז( הדין במדת )כשבא באלקים ס'[ ]במזמורוג"ש

 צדינו: יבוס שמו( )יתברך והוא וכח( בחילללחום

 דדבא קמיה שכיח הוה החומי רב ע"בן ט"ב ]דף כתובות ברק"םבה.
 יומס מעלי כל לביתיה אתי דהוי רגיל הוהבמחוזא

 וכו' אתי השתא דביתהו מסליא הוה שמעתא משכתיה חד יומאדכיפורי
 מתותיה איגרא אפחית באיגרא יתיב הוי מעינה דמעתא אחית דעתהחלש
 דבר ידע לא מצוה שומד קיי"ל הלא ויפלא הגמרא. עכ"ל נפערהונח
 בה דעסיק בעידנא שכן( )מכל ובתודה שמעתתיה משכיה הוי והואדע
 דף ]כתובות חז"ל שאמדו ובפרט השמעתתא. עית בשביל כזה אירעוואיך
 להלכה קי"י דהנה ו"י לו. רע סימן כפור יום בערב מת ע"ב[ק"ג

 בלימודו למעט יעיש ח'[ ]דף ברכות מש"ס ומקורו תמ"ק ]סימזבמג"א
 מ"טן ס" ]ח"א במנח"א ובדברינו בא"א בפמ"ג ועי"'ש כפוד יוםבערב

 אץ שמעתא שמשכיה במה כהוגן שלא שעשה כיון ניחא שפיר זהולפי

 ודרה התודה לימוד מצות הגינה לא כן על כפוד יום בעדב בעיתלהרבות
 כנזכר: שדיהמה

 דהלא יפלא לכאורה כפוד יום בעדב שנה בכל לביתו שבא ומהנו.
 ביום עונה איסור הוא מקום מכל שבתק שבת שהואאפילו

 חננם תלמיד של עונה ע"ב[ ס"ב ]כחובות שם מ"ש בכלל וזוינודבצדים
 היום לחשיבות אצלם זה דהיה כרחו בעל ונראה נרצין לערב שבתמערב
 שביום  תענית בסוף מצינו מקום מכל בעונה אסוד שהוא אפילוהקדוש
 בצער מזה דברה ]יכבר זיווגם ובורדים לבן בכלי הבמת יוצאותהכפורים

 מקצרי מכובד ה' לקדוש היום לחשיבות זה והיה באב[ לט"ו במאמרייונשכר



 תלז רנורה תליתאי מהיוראדברי

 ברורותינו להשיגם נוכל לא אשר ז'ל ודבריהם מנהגיהם עמקו )שהיו"ט
 הקרים ואולי הקדוש. יום על שנה בכל לביתו בא כן על מוחותינו(ולפי
 זמן סוכות על היה ביאתו עיקד אבל הכפודים יום על לבאקצת

שמחתינו:

 חתניה חייא רר' בריה יהודא ע"ב[ מ"ב התובות שם שאמרו ומדקנו.
 לא ולמה עיי"ש וכו' רב בבי ויתיב אזיל הוי ינאיררבי

 שהיו זימרא. בן יוסי בר' שם עוד וכן חותנו או אביו אצל בביתולמד
 שנתרחקו השל"ה כרברי טילא בע"כ נראה רב בבי כך כל רבותשנים
 ררך ונהו וכו' רשב"י כמו גלות לסבול כרי אחר במקום ללמורמביתם
 ע"כ( כ"ט נקדישיז בש"ס כ"פ ז"ל לרש"י שמציע וכמו הראשוניםחסידים

 לתלמיריו ריבר ישראל שבארץ היית להו והא לן הא לתלמיריו ר"ירא"ל
 להתרחק ררכם שהיה לפי וכו' בבבל למנהגם היינו לן האשבבבל

 כנ'ל: אחר במקום ללמור רגליו ולכתתמבתיהם

 חרון בעולם שהרשעים זמן שכל ע"ב[ ק"ג ניר סנהררין בסוףנח.
 ויתמה הגמרא. עכ"ל גנבי רשעים מאן וכר בערלםאף

 ינינו להשבתי ניתן הוא הלא חמור, היותר עת הוא גנבי רוכי עוברכל
 מכפר הכפורים יום שאין לחבירו אדם שבין עבירות שהוא )הגם לאורק
 יש וגם נתכפר( היי תבירו את ופייס הגניבה את השיב אם מקוםמכל

 יבוזו לא ל,[ ר נמשך הכתוב כמאמר נפשות בסכנת ממש ענימציאות
 ביתו. בני ורעבת רעבונו להשקיט ירעב כי נפשו למלא יגנוב כילגנב
 עת רעל בהלכתן במתנ" וים רמיירי זרה עבודה חטא קחשיב לאולמה
 על אפילו לעבור אין אופן ובטים נפש למסירת צריכין זרה עבודהעובר

 כנזכר. יעבור רשל ביהרג ושהם החכררות עבירות כיוצא וכןאבתרייהו
 בסבנך שם שמירי כית תירץ וע"כ בזה עמד כבראה ז"לובמהרש"א

 בחרם הגניבה על בביהכ"נ שמכרמין והמנהג החרם על שעברמעכן
 וודא גנבי. הוא דהעיקר הכא זה נקט כן על החרם עלושעוברים



 יולדיה תליתאי מהדוראדבריתלת
 דהא הגמרא ברברי זאת להעמים הפשוט פירוש לפי מאוד דחוקבפשיטות
 ובחרם הגניבה על בבידב"נ להכריז )כנראה( זה המנהג היה לאביטיהם
 פירוש לפרש צריכין כרחנו בעל כן על בש'". מקום בשום זה מצינוולא

 ע"אן ע"ח דף ]סנהדרין לעל וג'ל שאמרו מה הוא כי נלע"ד יותרהקרוב

 )עיי"ש מישראל ושוטרים שופטים כל שיכלו עד בא דור בןאין
 ]דף בשבת וכן התורה( פי על ידוע שלא רעים שופטים דהיינובמהרש"א

 בדייני ובדוק צא עליו באות רבות  שצרות דוך ראית אם ע"א[קלט
 ישראל רייני בשביל אלא באה לא לעולם שבאה פורענות שכלישראל
 )פירש"י דייני בטלי אי ובסנהדריזן ובשכת שם עוד וכן הגמרא עכ"לוכר
 )נוגשים גזירפבר ישראל( )מעל בטלי דין( שמטין מישראל רקחךדיני
 הבריות דעת שגונבייך לישדאל ומנהיגים שופטם והיינו מלכות(שוטרי
 שהמה וכנ"ל עצמם לטובת ורנין ומטין כצדיקים  עצמם אתועושים
 וז"ש ושוטריהם מלכיות ושיעבוד הגלות מאריכים בעוה"ר הגאולהמעכבי
 העולם של אף חרת )הוא בעולקה אף חרון בעולם שהרשעים זמןשכל
 דעת גונבי )כנף גנבי רשעים מא ואמרינן והארוך( המר האחרתהגלות
 החרק ומחוייכים הגאולה מעכבים שהמה ארץ. ורשעי שקר דחניהבריות

 ונפלו כרעו המה ויקויים בימית במהרה ישמרנו ה' כנ"ל( בעולםקי
 בקרוב. שלימה בגאולה ונתעודד קמנוואנחש

 המה לאמתן אפח ז"ל דבריו מ"מ הנ"ל המהדקו'א מדן דבדי111גדף
 העובר בו בכל ונמבואר עולם מחויב זה הרי בחרם המהצלכי

 עם הדברים יתייחדו והמה הדברות עשרת על כעובר זה היי ההרםעל
 ומרמה שקר להני ר'ל רסט"א מק"א אל הילך שכבל במק"א שכתבםמה

 העל והמ"י. הגחילה מעכבים והצה החרם על הצברו הצבועיםומנהיגים
 ד'[ באות ]הצין מ"ט[ ]אות לעיל כמבואר לנפצן יחהצ אחר כל פניםכל

 עיי"ש זה על בסנרורין וג'ל שאמרו מה בדבורו ר~שוליף בכלל עדהקה~א
 רמיה. מלשון שקר  משפת נפשי הצילה מלכנו רוד התפלל זה חשלכנ"ל

 רצק: יוןכן



 תלט רצררה תליתאי מהיוראדברי

 וכו' בדבורו המחליף על שאמדו דסנהרדין בהך בו דנדי ומרינט.
 בזה י"ל יודע. איני לומד לשתך למוד בין החילוקומה

 נבלי העליון להעולם עדן לגן מפא כי בדיב"ל ע"כן ע"י ניובכתובות
 הוא את לדיב'ע( )רשב"י א"ל וכו' א"ל לרשב"י אשכחיה אזילמה"מ(
 אתה אי א"כ הן, א"ל בימיך,  הקשת נראתה א"ל הן, א"ל ליואי,בד
 לנפשאי שיבורא אחזיק לא סבר אלא מידי הואי דלא היא ולא ליואי,בד

 לא דבאמת כיק מאוד לכאורה יפלא והנה דש"י. ועיין וצמדאעכ"ל
 שייך ואיך בימיו( הקשת נדאתה )כי הן הגיד איך מימיו דגושתנדאתה
 מעלה שדפי האמתיים הקדושים מהתנאים אחד על הדעת על להעלותח"ו
 ודאי אלא ח"ו, האמת היפך לומד האמת בעולם ובפרט דיב"ל כמואלו
 לשונך למוד מ"ט[ אות נננ"ל בברכות חז"ל שאמדו מה בכלל כעיןשהוא
 שלו באקלים  הקשת דאה לא דהוא כיון מותר דבכה"ג יודע אינילומר
 איך אבל מהגמרא( כנזכר בימיו נראה  הקשת היה לא באמת )דהאבעירו
 יהיה שלא ימלט לא שזהו כיק הקשת נדאה לא העולם בכל אם כללידע
 זריחת יתדמי שלא פעם בשום כולו העולם ובכל שלו השנים בכלכלל

 שנראה זה )תם כידוע הקשת נראה שאז מים המלצם בענניםהשכהה
 פרט כל על שמו יתברך הבורא בהשגחת רק הכל הוא מבעייתסיבה
 עעותעתו( )מדוב עצמו על חשב לא כן על דהו( כל אפילו רבד רכלופדל
 גמוד צדיק שהוא מפני )כפירש"י( בימיו קשת העולם בכל יהיהשלא
 היא אם כי להשפט חשב כן העל עצמו על בודאי כלל תשב לא זהעל
 כן העל בימיו. היה אחד במקום בודאי כויי בעולם אבל הקננת ראהלא
 וזה ח"ו ונשתל כזב שום בזה ואין האמת. לדעתו הסתם( מן )היינוהשיב

פשוט:

 לרבי, שמשיה אנטצנינוס ע"א[ י"א ע"ב " נדף זרה עניה בש"םם.
 נתפרדה דבי אמר צטוגינוס שכיב כי לרב שמשיהאדדכן

 שר אררכן פירש"י החבילה, נתפרדה דב אמר אררכן שכיב כיההבילה
 רקי'י  עכ'ע בנפש נפש שנקשרה אלצינו חנילה. נתפרדה היה.שבאומות



 רצררה תליתאי מהדוראדבריתם
 דמה בזה חז"ל דברי על קושיות בהרבה ישתומם עובד כל והנהז'ע

 אם אהבה. בטלה שמת דכיו7 החבילה" "שנתפרדה שאמרו בזהאשמעינ7
 עמו הלעסוק לדבר יוכל ולא שמת כיון הלא וריעות הגופניותלאהבה
 כן, לומר שייך ר'ע שמת תבירו לישראל וגם הוא פשיטא הלא כללעוד
 חבריהם העולם אומות שדי על כן שהגידו רבותא בזה אשמעינןומה

 בלב הקשורה וידידות הרוחניות לאהבה ואם החבילה. שנתפרדהכשמתו.
 הד"א וכא כן כי פשוט הלא טובות. לו שעשה ומי חבירו לגביהאדם
 חבידו פרידת אהדי שגם ישראל בר בפדט ישד האדם בלבומוטבע
 אוהב הוא ושיטתו. בדיעותיו ומסייע למשתווה ובפרט בדיתו. אישועמיתו

 יזכדוהו אשד עת בכל כבודו לפי וגם לנשמתו. היינו טובתו. ומבקשלו
 יזכור אבות אהבת וגם אדם בני בעיני וזכרונו כבודו ולהרבותלטובה
 כמו כרחו בעל וראי אלא החבילה". "נתפרדה לומד שייך ואיךלבנים.
 ]ואם בנפ"ש נפ"ש שנקשד"ה אהבתינ"ו לשונו בקדושת ז"ל רש"ישדייק
 יוכל לא דומם כאבן ומוטל שמת כיון הלא בזה אשמעינן מהכפשוטו
 היינו הכוונה( ודאי אלא כלל. ותמונתו גופו עם בנפש נפשלהתקשר
 התרעדות מענין ז"ל הראשונים המקובלים ובכל האריז"ל בכתביכמ"ש
 נשמה עיבור ובבחינת פטירתם לאחרי עדן שבגן הצדיקים בנפשנפשו
 ולהתדבק העליון מעולם הנשמות לסייען באים וידידיהם לקרוביהםובפרט
 או באוהביו דק שייך וזהו עתיקין. והדברים כנודע ועבודה בתורהבו

 שהיה הגם הערלים נכדיה בנפש כן שאין מה מישראל הצדיקיםקרוביו
 העולם יצמות הסידי כי ע"ב[ ק"ב ]סנהדרין חלק בפרק למ"ר וגםאוהבו,
 ישראל נשמות של זה מסוג כלל אינם אבל הבא, לעולם חלק להםיש

 ולא ח"ו לדביק יוכל מיתתו אחדי בו יתדבק ואם הצדיקים נשמותבפרט
 שהיה באנטונינוס דו'י רבדי לפרש כנזכר ז"ל דש"י שדייק וזהולהועיל
 נתגייד כי הידהשלמי בעזם שם התחי שכתבו מה לפי )הגם העולםמאומות
 מיתתו אחרי צדק גד כבד היה כן אם אנטונינוס אח"כ עצמו אתומל
 נכרי בעודו עוד שמת רק כן ס"ל לא כדתך בעל דילן ש"ס מקוםמכל
 פידעי'י באררכן וכן פשוט( וזה להחשב יוכל העולם אומות מחסידידק



תמא רצדרדן תליתאי מהיוראדברי

 על מיד ליה בסמוך פירש שפיר כן על היה "שבאומות" שרבדיוק
 האהבה רק היינו בנפ"ש נפ"ש שנקשד"ה אהבתינ"ו החבילהנתפרדה
 כי החבילה נתפרדה בזה בנפ"ש נפ"ש אהב"ה התקשרות לענין זהבפרט
 וע"כ כנ"ל. מותם. אחרי בנשמתם ח"ו להתקשר 'שאומות" שייךלא

 לשונו בפירוש ז'י רש"י וגם לאמתן חז"ל דברי מדוייקים וישריםנכונים
 הכבוד אותות אבל כנזכר( להדברים פירוש אין זה זולת )אשרכנזכר
 טובות ולעשות העולם אומות מחסידי להיות בדרכיו ילכו בניו אםואהבה
 הד"א הוא וכן מותו אחרי לאביהם גם טובה להחזיק ראוי בודאילישראל
 בני לבות ומדות טובות בדאותם העולם אומות בעיני ה' קידושובפרט
 בפרט רק החבילה נתפרדה שייך )ולא חכמינו. של ובפרטישראל

 כנזכר(. העולם באומות בנפש נפשהתקשרות

 כי קהלות בכמה מנהג וראיתי שמעתי לאשר נצחת תשונהומכאן
 בקברו יניחוהו בעת ויר"א חכם תלמיד שהיה גם ל"ע א'במות

 ברבים ת"ת טובות בחבורות אתו היה ואשד ואוהביו ידידיו יאמרואז
 המת בפני יאמרו ככה מחבורתם וידחוהו מעתה ירחיקוהו כי ויוצאיחדיו

 ומבזה לרש לועג לאו בכלל הוא כי מאוד בעיני מוזר הדבר והיהר'י
 אמרו לאשד ככה ינהגו מדוע יאמרו שטעטם )והגם כאלו. בדבריםהמת

 על החבורה כל תדאג שמת החבורה מבני אמד ע"ב[ ק"ה דף  ]שבהחז'י
 כל לדאוג תצטרך לא זה ידי ועל מהחבורה אותו שמדחים לו אומריםכן

 וריח טעם בלי עכ"ד. אליהם ממנו החבילה נתפרדה כי וידידיוהחבורה
 הלא אח'ע אותו שמדחים שאומרים מה אהני מה כבר שמת כיןבאמת.
 כנזכר(. לדש כלועג רק זה והרי כנזכר וכו' ידאגו שמת שכית חז'עאמרו

 "נתפרדה לומר שייך דלולם אומות במתי שרק מפורש הנזכר מש"סוהרי
 תלמיד למת כזה אמר אם ובפרט כנזכר. כלל  ישראל למתי ולארמבילה"
 בעדם טוב מליץ יהיה אולי כי לנפשם להרעות יוכלו הלא וצדיקחכם
 להועילם ויבא ונשמתו בנפשו את'צ יתקשרו כאשר וקרוביו אוהביובעד

 שאמרו הלשון ביד והמות בחיים פיהם במו שידחוהו זה ידי ועלכנ'י



 רצודה תליתאי מהיוראדבריתמב
 גדול לדב פ"א בשמעי כן כמו תמהתי וגם חלילה. השחיתו. המהננזכר
 והגיד הדור ונשיאי מזקני בפניו לחכם הספיר אשר האשכנזים מזקניאחד
 כפרה( )היינו אויסלעזע"ר בל"א יהיה כי המת( )בפני הספדו מאמרבסוף
 שמעתי. ואני המדינה. כל ובעד חברתו אנשי כל ובער משפחתובעד
 מבני שאינם השומעים כל ובעיני בעיני מכאיב לצחוק והיה תמהתי.וגם

 מינן. לבר כאלו בלשונות רגילים שם הנראה כפי אשר מדינתוגלילת
 ישמרנו: ה לרש.  לועג בכלל והוא בהבליהם. למו כסל דדכםזה

 המגיד מרן הגה"ק בשם קבלתי אשר ידענא עובדא אמנםסא.
 )בפרט היה אשר ישראל( עבורת )בעל זי"עמקאזניץ

 שלחו מחלה עליו שהתגבר פעם ובכל בגופו מאוד וחלש זקן זקנתו(לעת
 הסמוך זי"ע מפרשיסחא היהודי הגה"ק אחרי ומצוותו( רצונו פי)על
 )במאמר תמיד עולת בת" כתבתי כבר הענין וטעם לבקרו לבואלשם
 וגם עיי"ש( זי"ע מביאלעבזעג הס"ק רו"ז חותני מרן על דהספידאמילי
בד"ת

 נמהי
 בגודל זי"ע היהודי הגה"ק עשה הלז בעובדא וגם נ"הן אות

 לעולם נסתלק כי ר'י טובה לא השמועה נשמע אז לבקרו ובבואוחכמתו
 כי ממילא ומובל מעזיבוז, בק"ק זי"ע בדוך ד' ר' הקדוש הרבהבא
 ויסתכן יצטער לא למען חליו בעת בקאזניץ הק' להמגיר זאת הודיעולא

 ר' ר' הקדוש הרב ואוהבי ממוקירי מאוד היה הק' המגיד כי ח"וביותר
 בארץ ממדינתו או מקאזניץ מאנ"ש אחד סוחר היה )ואם זצ"לברוך

 למעזיבוז שילך עליו מאוד הקפיד למעזיבו'ץ סמוךפאדאליע"ן
 להה'"

 ר'

 לבניו שאל ושיצת בחרר לקאזניץ היהודי הגה"ק ובבוא הנ"ל( ברוךר'
 יבין ואשר הזהירו כי ופשיטא לא. ויענו ברוך. ר' ר' הה"קמפטירת הנ'י משימועה כבר יודע הוא אם הנחלה המגיד הרב שלרשרושים
 הלך היהדת והגהיק כנ"ל רסךזא רמז שום לפניו מזה יזכיר שלאממילא
 אמה סוד עמו והמתיק מקאזניץ המגיד להגה"ק המטות לחדדפנימה
 כי הטבה שתות נראה ומיד באזניו לההולה וליחש דיבר אשרכץנוטין
 לו לחש כי הקדוש הידידי סיפר ושח"כ מקאזניץ. הגה"ק לרמגיד~סב



 תמג וצררנה תליתאי מהדוראר12ר~י

 לעולם הזה מעולם נסתלק כבר ממעזיבוז ברוך ר' ר הה"ק אשרבאזניו
 אשר כעת חליו סיבת שזהו חכמתו בעומק הק'( )היהורי הבין באשרהבא
 הנ"ל ר"ב הה"ק של אוהבו שהוא מקאזניץ( )להק' סובא עלמא ליהתקיף

 הדור צדיקי עם כמו בתפלתו יום בכל עמו עצמו את ומקשרומתרבק
 ושורש ומוחו בלבו הרבקים לאותן בפרט חיותם בחיים שהםהאמתיים
 ובעת מזה ידע לא והוא כבר נסתלק  ממעזיבוז הה"ק היאשרנשמתו
 ולהסתלק עמו לעלות ח"ו מוכרח היה חי( סימוא )בחזקת עמוהתקשרו
 ולחש לו זאת גילה וכאשר העליון בעולם עמו שם ולהתרבק הזהמעולם
 בעולם החיים הצריקים בבחינת עמו לקשר אין כי כבר ידע אזבאזנו
 לזה כי ערן בגן הצדיקים עם התרבקות בחינת שיבוא רצון בעת רקהזה
 ורואה ומבין חן ליודעי כירוע אחרת בת" ולזה מיותרת. ובחינה כונהיש

 וחזר ז"'ע מקאזניץ הק' להמגיר לו הוטב כן )ועל הקדושים.בספרים
 חיים בין לקורש, קורש בין ולהבריל לעורר אמרתי זאת כנזכר(חיותו
 בשם תענית סוף רש"י )ועיין כנזכר. הבא לעולם הזה מעולםלחיים
 וכו'(. החיים יבדלו נשארו אשר אותן הכרוז שמעו באב בט"ו כיהמהרש

 י"ר[. אות ח"ח ד"ת]וציץ

 הוא כי אם בך"ה נשמות מזכיךין שאין מה הענין ברמז כבדושמרעצי
 ולבוא להתגלגל )שצדיכם להנשמות גם ופרא גרול הריןיום

 כמוך מי בכונות האריז"ל בסירור כמבואר נפשם לתיקון הזה לעולםעור
 ימי סוף הוא הכפורים יום כי ]ומ"ש ברחמים( לחיים יצוריו זוכהוכו'
 ז"א נשמות אז שמזכירין סוכות או פסח של האחרונים ימים כמור"ה
 ועשקת מעשה בימי הכצרים מיום וחלוק אתר ענין ר"ה כי למביןרמית
 בתחלת כן גם הנשמדת לרחמים צדיכין בד"ה וגם עשי"ת דחולמלאכה
 מה פי על הענין וי"ל כנזכר[ נפעים לתיקון בגלגול ילכו אםרינם

 עבודת בספר הח"ק בשם לד"ה בשופרן תקע ]במאמר יששכר בשערשהבאתי
 לחיים הכתיבה הוא זה ידי השל חיים  מעניני רק יחשבו בר"ה כיישדאל
 "זכרך התיבות ב' כי עשי"ת בחילוק לחיים בזכרנו הכונה הוא וכןעייפך



 מצררר תליתאי מהדודאדבריתמד
 הכפורים ליום חיי"ם אלקי"ם תיבות ונחשבו ר"ה של ימים לב' הםלחיים"
 אמרו כן על כנודע הנשמות עולם עילאה הבינ"ה עולם בחינתשהוא
 הכפודי"ם יום אז כי הכשרים ביום נשמות שמזכירין בש"ע ומובאבמדרש
 בעולם להחיים מסוגל שהוא בר"ה כן שאין מה למתים בין לחיים ביןתרין
 ביחור הנשמות אז מזכירין אין כן על הזה בעולם החיים רק לזכורהזה
 הטוב יתברך והוום אפשר. בדרך י"ל כן הנזכר מטעם הכפורים ביוםרק

 יגן הצדיקים וזכות לפניו. ונחיה יקימנו השלישי ביום מיומיםיחיינו
 בימינו: במהרה ולגאלנו  ענינינו, בכלעלינו,

 מביאה תורה יאיר בן פנחס א"ך ע"ב[ כ' ]דף זרה עבודה זבש"םסב.
 חסידות לידי מביאה חטא יראת כו' וכו' זהירותלידי

 ליד מביאה חסידות דוכתי( בשארי וכן בסוטה המדוייקת הנוסחא)כן
 עיי"ש וכו' מכולן גדולה וחסידות המתים תחיית לידי מביאה רוה"קרוה"ק
 בסוף לה קחשיב לא למה מכולן גדולה חסידות אם סובא לכשרהוקשה
 מביאה חסידות אח"כ דחשיב וכיון עליונה היותר המדרגה שזהודהיינו
 במדרגה יותר גדולה תחה"מ בפרט דרוה"ק בע"כ כהטמע וכו' רוה"קלידי
 עם המתחסד היינו חסיד דהנה וי"ל מכולן. גדולה חסידות אין כןואם
 רק מדרגות לשום כונתו יהיה ושלא ע"ב[ ]א' בתיזוה"ק כדאמרינןקוש
 המתחסר וזהו שמו .תברך לפניו רוח נחת לעשות כדי לבדו לה'בלתי
 ממדרגת יותר היינו מכולן גדולה חסידות כי אמר שפיר ע"כ קושעם

 מדרגת להשיג כונתו אין קונו( עם )שמתחסד באמת החסידות הייתרוה"ק
 זהו ע"כ מדרגות להשיג כדי עצמו טובת בכלל זהו שגם כללרוה"ק

 מדרגת להשיג כדי החסידות יהיה שלא כזה באופן מכולן גדולהההשטות
 חסיד איזהו בתיזוה"ק וז"ש יתברך. להשם רוח נחת לעשות רקרוה"ק

 לקונו רוח לגחת לחסד רק החסידות שעושה היינו קונו עםהמתחסד
 נפשו קנין שלימות להשיג גם עצמו טובת לשום ולא כביכול שמויתברך

 ל"חן. אות יעיי ]יעיז חסיד במעלתלהצטין



 תמה לצררה תליתאי מהיוראדברי

 הה"ק דבו אצל בצאנז בהיותו זי"ע הק' מאאמו"ר שמעתי זהוכעין
 קוויטל שנתן אחד חסיד אז והיה זי"ע חיים דברי בעלמדן

 רצוני כי בעדי נא יתפלל דבי החסיד ואמד חיים רבדי בעל הק'לדבינו
 בזה גם הלא וצעק חיים הרבדי רבינו בו גער אז יו"ד עהדליכע"דלהיות
 ע"כ כן. גם יו"ד עהדליכע"ד עצמך מעלת להשיג הענו לטובתךרצונך
 יתברך להבודא דוח נחת לעשות שיחפצו דק לחפוץ אסוד הלזבשבח

 הנ"ל: כדברינו והיינו זי"ע חיים הדבדי עכ"דשמו

 עמלים יהיו הצבור עם העמלים וכל ב'[ משנה ]מ"ב באנות משנהסג.
 וצדקתם מסייעתן אבותם שזכות שמים לשםעמהם

 עכל"ה. עשיתם כאלו הדבה שכד עליכם אני מעלה ואתם לעד.עומדת
 כבד נאמדו רבדים והדבה הדברים, המשך להבין ודרש פירושוצריכין
 המשתדלים כי בדודותינו האמת הוא כן הוא אך צחות בדרך ונלע"דבזה

 ישראל וטובת הדת החזקת ולמען שמים לשם והכלל צבור בעניניעוסקים
 הקהלות כלל או  בעצמם הקהל שצדיכין מה הכלל בעניני יכדיחוםולאשר
 על ע"כ לטובה בעדם לפעול להשתדל יוכלו זה ידי ועל ולסייעלהחזיק
 וזאת טובה תחת דעה להם ודקלמו בושות להם יחזיקו הצבורים דובפי
 לוים דבלל בעניני  העוסקים של הזה בקפלם שכדן מתן בעוה"דהוא
 מאותן גם בלסטדאות ואבני חצים עליהם יזרקו אשד נפש במסידותשמים
 ר"ל בע"ד מעשה )וזהו טובתם. למען נפופם ומסדו השתדלו אשדהצבור

 אותן מעבודתן להתרשל כדי אלו משיח חבלי בזמן הגדוליםוהנסיונית
 יהיו הצבוד עם העמלים וכל במתני' וז"ר כנודע( הכלל בתיקוןהעוסקים
 לשם אחדת פניה להם להיות יוכל שלא )היינו שמים לשם עמהםעמלים
 בעוה"ר כי כ"י הצבוד להם שיחזיקו טובה החזקת ושכד וגאוהכבוד
 אך שמזם. לשם רק כונתם ידוה כן בע"כ ע"כ כנזכר הוא נהפוךאדרבא
 עם כי לעיט במליצת המשנה בעל הקדוש דבינו אותם מנחם הואבזה
 עד בעדכם נפשי מסרתי אני הלא ישראל הכלל על לבם יזעף פן זהכל

 טובה תחת רעה שלמתם ולמה השרים אצל וכזה זה רבדשפעלתי



 רצורה תליתאי מהרוראדבריתמו
 לא כי בלבכם המשתדלים תדעו כי התנא קאמר זה על בעדכםשפעלתי
 לב להטות לפעול בפרט בזכותכם ולא זאת עשיתם ופעולתכםבכחכם
 זאת עשה אבותיכם זכות רק לישראל טובות לעשות ליעקב ששונאעשו
 וצדקתם מסייעתן אבותם סבכות רק( ח"ש הצבור, של אבותם זכותוגם

 עשיתם כאלו הרבה שכר עליכם אני מעלה ואתם )כנזכר( לעדעומדת
 ותדעו אבותיכם זכות רק עשיתם אתם לא אבל עשיתם כאלו רק)היינו
 אתם לא שבאמת כיון הצבור על ורוחכם לבכם העף ולא בלבכםזאת

 כמכר: בעדם(עשיתם

 הוו מיד ונראה סמוך שלאחריה המשנה סמוכין לדרוש יש יבזהסד.
 אלא לאדם לו מקרבין שאין עכו"ם( )מהצלי ברשותזהירין

 בשעת לאדם לו עומדין ואין הנאתן בשעת כאוהבין נראין עצמןלצורך
 שמסייע ידאו אם כי הנ"ל המשתדלים שהזהיר והיינו המתני'. עכ"לדחקו.
 ליעקב שונא שעשו בידוע כי הטבע כדרך שלא גם אבות זכותלהם
 תמיד הרבה הלעסוק להשתדל אחרת בפעם גם יחשקו פן כן עלכנ"ל
 בחשבם האלו הערלים עם ולהתחבר התורה מן הרבה ולבטל השרים8מ
 זכות זה ידי )ועל לישראל ונצורות טובות לפעול יוכלו זה ידי עלכי

 וכו' ברשות זהירין הוו קאמר זה ועל כנזכר( הטבע כדרך שלאאבות
 הצורך רק וגו'( שוא דיבר פיהם )ואשד וכו' אלא לאדם לו מקרביןשאין

 פשוטו וזה כנזכר, מסייעתן אבותן זכות יהיה ואז אצלם ילכווהכרח

 מלך דוד ידי על ה' את להלל וגי ה' היכל את הנונים וימדומה.
 שירות ששוררו המפרשים ופירשו י( ג' נעייףישראל.

 ליה דהוה הספר מן חסר דהעיקר וקשה ישראל מלך דוד שלותשבחות
 ישראל מלך ודוד ישראל מלך דוד "שירי" או "תהלות" ידי עללמימר
 דוד. בית ממלכי אפילו כלל כבר היו שלא שני בית בבנין אז  בעימאי

 נפש בו מתלבש בכונה תהלים השמר כי בסה"ק המבואר פי עלונראה
 ברשפי אז כשבאו כן על באמירתו בקדרתה לסייעו בעצמו דוללךדוד



 תמו לצררה תליתאי מהיוראדברי

 רוד ידי "על נאמר ע"כ תהלים שירות נגוני ואמרו לה' להלל קודשאש
 )מהדורא יקמז ]יעיז כנזכר בהם שהתלבש בעצמו דוד הוא ישראל"מלך

 ערשן: חסדאל שלד דוד כלי ידי על כד"ה עה"כ ל"א( אותה'

 מגח"א ]שו"ת אחר במקום בעה"י כבר שכתבנו מה פי ל א"יסו.

 מצורת רובה שני הבית בבנין עשו אשך ג'[. אות " סימןח"ד
 היו אם נפשך מסה קשה ולכאורה עי"'ש יחזקאל של דלעתידהבית
 גם הבית תכנית כל  להיות צריך היה הנבואה פי על זה לעשותצריכין
 בית על רק נאמר באמת הנבואה והעיקר ודאי אלא שני ביתבבנין

 קצת עשו למה כן ואם צדק גואל בביאת בימינו במדוה שיבנההשלישי
 )העל יצחק פחד כנגד היה שני שהבית שלפי ודאי אלא שני בביתממנו
 שועת וצרות ובגבורות עכו"ם מלכי תחת היותו זמן בכל  נכנעים היוכן

 פחדך תן ובכן בפיסקא ויו"כ ר"ה בתפלת בהאריז"ל מ"ש ובסודר"ל(
 שבראת מה כל על )יעקב( נורא ושמך ומסיים יצחק פחד כנגד שהואוכו'

 בקצת שני בבית אז המשיכו וע"כ רחמים יעקב למדת מידלהמשיך
 כיעקב השלישי בית 9ד עדי לבנין דרבה הכנה שיהיה להורותצורתו
 ידי על שני הבית נבנין וז"ש ע"א[ מ"ח דף בפסחים ]כדאמרינן ביתעוקרנו
 כנ'ע ג' מהבית צודתה בתכנית שעשו )במה ישראל מלך דוד של()כוו
 וכמו בימינו( במהרה מלכנו דו"ד בן בביאת ג' בית הבנין יזההשאז

 במהרה יהיה צדק גואל ביאת כי בעה"י תמיד עולת בשבורישביארנו
 כחו בעקימותו. צדק הגהיץ ידי על שיהיה ג' הבית במן קודםבימינו

 סלה: אפן רצון יהי כן בקרוב ישראל מלך דוד שלוהתגלותו

 לעם ותעצומות עת נותן הוא ישראל אל ממקדשיך אלקים נוראמז*
 קט"ו דף ]זבחים רז"ל דהשו ל"א מ"ח ]תהלים אלקים.ברוך

 ומתהלל. ושועלה מתיירא בקדושתו דין הקב"ה שעו12ה בזיעהע"ב[
 עוז תתן ועש ישראל "אל הכתוב הטפך זה לפי סובא קשהולכימרה

 דין שערמה זה ירי על אדרבא הלא בזה צתן הוא לקגר'ותעצומתי



 יצורה תליתאי מהדודאוקבריתמת
 מההסתר רעתם ונחלש ישראל בני עם ידי רפו זה ידי על ח"ובצחקים
 מה פי על יובל אך זה. ירי על ותעצומות עת להם ואיל הלזפנים

 ואביו זי"ע מוידיטשוב אייזיק יצחק מו"ה רלקדוש הרב בשםששמעתי
 הקדוש הרב )של נעוריו בימי כי זי"ע בעריש ישכר מו"ה הקרושהרב

 זי"ע מהר"צ המפורסם הקדוש הרב רבם פטירת אחרי וגם הנ"ל(מהך"'א
 ובני המה גדולים עניים הנ'ץ ואביו הוא נתארו שמה צבי( עשרת)בעל
 חצות לתיקון שמו יתברך הבורא לעבודת קמו הלילה בחצי ויוןביתם

 היה לא שחרית תפלת אחרי ואח"כ הבוקר עד ובנסתר בנגלהולימודם
 לסעודת )גרי"ץ( מרק מעש בשבילם לבשל פ"א אפילו לנשותיהםלהם

 אמרו הנה הנ"ל( לאביו הבן )כמדומני הנ"ל מהצדיקים אחד שאלשחרית
 הוט עליו מושך הקב"ה בלילה בתורה העוסק כל ע"בן י"ב דף נתגעהחו'ע
 בתורה כשעסקן ביום חסד של החוש הוא אפוא ואיה ביום חסדשל

 וגם הנ"ל מרק או שחרית פת מעש אפילו לנו ואין ואילך מחצותבלילה
 שנמשך חסד של החוש זהו אביו. והשיבו למו. לברות ולהילדים לב"בלא
 התחזקות לו ונותנים לבבו יסיד ולא רגלו ימוש לא כזה באופן שגםעליו
 לתורה נחצות יקום להלאה וגם שלאחריו בלילה גם כן פי על שאףרב

 שאמרו מה י"ל ובזה עכד"ה. סיתמה הדף בלי המשמר על ויעמודועבודה
 ישראל "אל הכתוב שאמר תהו בצדיקים ח"ו דין ששה אם כנ"לחז"ל
 יפלו ולא לה' לבם יתואק זה כל )שעם לעם" ותעצומות עוז נותןושא

 בדוך זה( כל על שיאמרו להם שנותן ותעצושת העוז חהומאחוריו
 השם ומזדנו להלאה. ועבודתו באמונתו ויתחזקו שמו ויברכואלקים.
 אמן: בימינו במהרה עלינו שמים נום ושיתקדש גלוים בחסדיםיתברך

 עגלת ה' ויאמר והרגני. שאול ישמע אלד איך שמ* ויאמרמה.
 דהלא הקושיא ידוע ט"מ. א' נשסואל וגר בידך תקחבקר

 ואמנם משאול נתחרא איך דקב"ה טלא ואם נתוקין אינן מצוהשלווני
 כמו טרגי היזיקא לשכיח היכא ע"ש ח' דף ופסחים וחדל שאמרו כמוהוא

 להנצל נס צריכין היו אם גם יפלא עדיין אמנם ההע 5ון'צ 0שזשתירץ



 תמס לצורה תליתאי מהיוראדברי

 הנביא שמואל נפשו מסר לא איך מקום מכל היזיקא שכיח הרוב שעליק
 לשמוע ואהרן( משה כנגר שמואל שקול ע"בן ה' רף ]תענית חזק)שאמדו
 פנחס שעשה וכמו מכל. יחת ולא יירא ולא מיד ולילך ה' ציוויבקול
 והרבה ביותר השיקא שכיח שהיה הגם זמרי כנגר שהלך הכהן  אלעזרבן

 חז"ל שאמדו כמו כו' וכו' אהלו לתוך שהלך כיון שניצל לו נעורהנסים
 אולם ככה. שמואל עשה לא ומדוע פ"כן ובסר"ר ע"ב פ"ב רף]סנהררין
 היה כזה וחוטא רשע נגד ללחום זמרי נגר בפנחס רהתם "עהחילוק
 נפש במסירות והלך כ% השגיח לא כן על נפש בממירות להיותצריך
 המלך שאול נגר כן שאין מה הציקו ברי כמעט שהיה סכנה במקוםגם

 טעם  טעם סילא שנה כבן המלך שאול כי ע"ב[ כ"כ רף ]יומא חז"לשדרשו
 להיותו כך כל למהר הנביא שמואל חפץ לא כזה וקדוש צדיק ונגדחטא
 יען בטענות עור יתברך מהשם שאל כן על ולהורידו להשפילושליח
 נפש במסירות אם נלך( אופן ובאיזה איך )היינו אלך איך היזיקאדשכיח
  עצמו את ימנע לא בודאי שמו יתברך הבורא רצון הוא כן ואםבגלוי.
 היה לא שמו יתברך שרצונו האמת אל שכיון היה וכן אחת שעהאפילו
 גזרה וכן בתחלה בסתר בתחבולה רק בגלוי המלך שאול כנגר ללחוםאז
 תקח בקר עגלת ואמר ויתעלה שמו יתברך תבונתו בעומק חכמתואז

 מה בפרהסיא לצאת דברו בא עת עד בתחלה בתחבולה לילך היינובידך
 צריכין בו. ~געין קנאים בזה דאמדינן זמרי נגר שהלך בפנחס כןשאין

 ומחריבי הישד מחטטו כאלו ולרשעים ולאבדם להעבידם נפשמסירות
 הלאבדם. להמם במהומה. והלך מאומה על השגיח לא כן על כנודע.עולם
 ויגש )פ' בזוה"ק עור הראוני ]שוב אמן: בימינו במהרה עמנו ה' יהיהכן
 בעא דלף וגומר אילך איך הנביא שמואל שאמר ע"ז תי' ע"א(ר"ט

 הצדיקים( ררך כן כי נזקא במקום למארילאפרוחי

 לא אשר ארור כ"ז[ אברים עה'ע ה"ד( פ"ע נסטה בירושלמיסט.
 נופלת תורה יש וכי הזאת התורה דברי אתיקים

 תנחום רבי בשם אחא ר וכי שלמטן הב"ר זה אומד הלבתא בן ר"שוכר,



 לנורה תליתאי מהדוראדינריתג
 להחזיק בידו סיפק( )היינו ספיקה והיתה ועשה ושמר ולימד למד חייאנ"ר
 מובא זהו והנה עדה ובקרבן עיי"ש עכל"ה ארור בכלל זה הרי החזיקולא

 בפירוש ומבואר הנזכר. עה"כ תבא[ כי נפרשת ברמג"ן הירושלמימדברי
 או ישראל. בני ומטעים הכזבנים אליל רועי לאותן מגולה תוכחתמכאן
 רבי. ש רב הצבור. על ממונים בהיותם ועצלים. אוילים )עכ"פ( רקהמה

 להאמין ואסור אחד. צדיק בשם לומר סריקי בבוקי זה )ותוליןואומרים
 או עליהם )שנתמנו אנשים את אוכיח אני מה ח"ו( מפיו כזהשיצא

 זה ולמה העולם את לתקן בידינו אין ממילא הלא בצלם(המסתופפים
 המים עוף אווזא בר כמו במקוה טבילתו )ובפרט ועבודתי מתורתיאבטל
 יצרו כונת ארבו ישים ובקרבו בידו( ושרץ טובל ישקוט. ולא ינוחלא
 ומשחה מתנות לו ויתנו קהלתו בני שיאהבוהו כדי הוא( רב )אםהרע
 צורבא דמי ע"כ[ ק"ג דף נכהוכות חז'י שאמרו וכמו נפשו עליושלום
 דלא משום אלא טפי, דמעתי משום לאו מתא בני ליה דמרחמןמרבנן
 פדיונות הרבה לו שיחגו כדי הוא( רבי )ואם דשמיא. במילי להומוכח
 ועבריינים בתער זקן ומגולחי קודש שבת מחללי אליו מהבאים רבממון
 כדי עושים תורה בשביל כי ויאמרו טלפים יפשטו לאשר אך להן.הדומה
 באמת הוא )אשר ועבודה מתורה ה' ומלחמת התוכחה אותן יבטלשלא
 דנךעת של החציפות בגודל הלז החשוך בדור נפש במסירות קשהעבדה

 כמו זה הרמב"ן )שמביא אלו הירושלמי דברי הרי השונות(ומפלגות
 ולימד למד אפילו בפירוש באמרו קדקדן על מכה כנזכד( דהלכהלפסקא
 ביר לטונות )היינו התודה רבדי את לדוזזיק סיפוק בידו והיה ועשהשמר

 מלך דוקא ולא ח~ה"ק הדת דגל ולהרים נגדם דאפשד מה בכלהפורצים
 והחזיק הקים הלא עדה( בקרבן שם כמבואר עיר בכל דק ובית וריפטאלא

 )לרועי צדקה עוד להם יש מה כן אם )ר"ל( אדור בכלל זה הרי)כנ"ל(
 כי אחדי שמו יתברך עולם של מלכו המלך אל עוד לזעוק הנ'י(הס"א
 ה' ארור. בכלל המה רק כבדכה. הכשרים ישראל בכלל כנ"ל עודאינם

 אנחנו יצאנו לא אולי אם הדשם כל ידוו זה ועל דילהה. מעונשאישמרנו
 מעתדי ויתמרנו יכפר הטוב ה' התורה דגל והחנקת תוכהה ידי חובתגם



 תנא ונורה תליתאי מהיוראדברי

 הנזכר ולענין בתורה הכתובות ברכות עלינו ויחולו כראוי להקיםוהלאה
 ק"ד. ט"ו. ]אות ומה"ת ק'[ נ"ז אות ]כה"ק תורה דברי בחיבורנו מ"שעיק

 בעה"י: בחיבורנו ועודק"ת

 למד לא בא בר חיי' ר' בשם ירמיה ר' בירושלמי שם עוד אמנםע.
 בידו ספיקה היתה ולא עשה ולא שמר הלא לימדולא

 העדה הקרבן ופירש הירושלמי. עכ"ל בדוך בכלל זה הרי והחזיקלהחזיק
 יכולתו מכדי יותר והחזיק תורה לומדי להחזיק בידו סיפוק היתהלא

 חכמים ותלמידי בישיבות להמחזיקים גדול ויסוד חיזוק זה והריעכ"ל
 היינו ועשה שמר ולא למד לא שאפילו כזה הפלא בדרך בתורההעוסקים

 להחזיק יכולתו מכרי יותר נתן אם ר"ל עבירות שעובר שמד" "לאגם
 שם הירושלמי רבדי מהמשך שם נראה וכן בדוך. בכלל זה הריהתודה
 מצות לבעלי צל לעשות הקב"ה עתיד חייה ר' בשם ירמיה ר'בסמוך
 ואומד הכקץ בצל החכמה בצל ז'[ נקהלת כי מ"ט תודה בעלי שלבצילה

 בזה דמיירי ומשמע בפנ"מ( )וכמ"ש בה למחזיקים הוא היים עץ ג'קומשלי
 שנותנים ואותן תורה ללומדי המחזיקים מהעשירים כנזכר בסמוךלעיל
 לימד ולא למד לא בשלמא כי פלא הוא אמנם יכולתן. מכפייותר

 אמד זה העל ניחא בעצמו( ללמוד גם ומבין יכול שאינו כיק)ממילא.
 לדחוק יש עשה מצות היינו עשה לא וגם הכסף. בצל החכמה בצללהלן
 ליזהר איך יודע ואינו ושיד הארץ מן ולא דארץ עם שועט כיון כןגם

 עובר בהיותו גם נמצא תעשה לא היינו שמר" "לא מ"ש אבלבמצות
 במ"ש ברמז בספרים כ' חורי תעשה לא על ועשה( )בקום התורהעל

 הוא פה הנחת כי פסול. פה הנחת במקום והב ציפן ע"ב[ כ"ז ]ד"הבשופר
 רק כלל בפיו התפלל הלא כן עשה לא ואם בפיר שצריך ותפלהתורה

 פסול. זה הרי וכנ"ל( פה הנחת במקום לנדבה( זהובים )שנתן זהבציפן
 מן צדקה מקבלין דאין ב'[ סעיף ת"ד ]סימן יו"ד בש"ע המבואר לפיוגם

 דק שמר ולא  עובר ועא אם בין בידווילמי בזה חילק דלל וביתהמומר
 לא שהוא הדברים בפשטות שנראה כמו לגמרי שמר לא % מצותאיזו



 נקררה תליתאי מהדודאד21ריתגב
 באינו כל ואם כחו( מכפי ויותר בהרחבה צדקה שעושה )דק כלוםשמד
 לומד כרחו ובעל ממנו. יקבלו ואיך התודה לכל כמומר הוי כלוםשומד
 זה וכל המומר מל גם לקבל דמותד שם( בש"ך )ומובא המבי"סכרבדי

 ז'י. המבי"ס כדעת רק ולאוקמיה גדולדוחק

 סיפוק היה ולא לימד ולא למד דלא הירושלמי כונת לפרש נראהוהיה
 אלא מיידי מכיסו צדקה בנתינת דוקא דלאו והחזיק להחזיקבידו

 ומעונו מביתו שנוסע היינו כחו מכפי יותר במס"נ צבור בצרכישעסק
 הגזירות ולבטל בישראל תוה"ק דת הקמת בעד ומשתדל ומדלגומטריח
 ומן התודה מן רפטור פסקינן צבוד בצדכי עוסק שהוא וכיון וכיוצא.בזה

 שיודע אפילו עשה ולא לימד ולא למר דלא הלשון שפיד ע"כהתפלה
 מן לבטל לו שהותר כיון עח~ה אינו וגם זה בשביל מבטל והואללמוד
 שיכתכם הגם קשה עדיין שמר" "לא הלשון אך התפלה ומןהתפילין
 שתדלן הך בזה שעוסק ישראל להצלת נפשות סכנת במקום דמיידילתרץ
 בש"ע דפסקינן כמו וגם שבת. לחלל אפילו דהתידו בידהילמי בזהדמיידי
 בשבת בתו שהוציאו לו שפילחו דמי י"ר[ סעיף ש"ו )סימז שבת הלכותאו"ח

 כייפינן בעי לא ואי בשבת אפילו ליצע מצוה לאמונתם ר"ללהשתמד
 והצריכים בעוה"ד בגלותנו כ"פ כן יארע עכ"פ ומג"א בט"ז עיי"שליה

 קצת דוחק הוא אך שבת לתלל ומצוה דמותד שמד מגזירת דביםלהציל
 לבלל דמותד כיון התודה בדשות שמד" "לא דזהו בכה"ג דוקאלמנקמיה
 זה  מטעם אולי וי"ל כנ"ל השבת את לשמוד שלא וגם ותפלהתפילין
 בא ר' בסום ירמיה דד' מימרא הך כנ"ל התורה בפי' הדמב"ן הביאלא
 חלפתא בן דד"ש הך דק והביא כנ"ל. גדולה קולא ממנו ללמוד שלאכדי
 ועוברי גדר שדצי ביד למחות מטה של להב"ד גדולה שהדה שהואכנ"ל

 כנ"ל.עבירה

 לם9רה צ'"צ הנזכר בא בר ידמיה רד' הך אלו הירושלמי מדבףוהנה
 )ב"ה באבות ושלימה ממשנה קוד והוא ע"א[ פ"ז )דף יומאמש"ס



 תנג לצררה תליתאי מהיוראדברי

 דברי לפי ונמצא ידו. על בא חטא אין הרבים את המזכה כל חח[משנה
 ואם הדבים את מזכה והוא תורה לומדי ידי מחזיק דהוא הנ'עהירושלמי

 עבירות ועובד חוטא החנו כנ"ל שמר לא בעצמו הוא שיהיה יתבן איךכן
 דהא וירושלמי הבבלי בזה דפליגי לומד ואין ידו על בא חטא איןהא
 בבבלי לא האמוראים לחלוק יוכלו לא משנה ועל באבות במתני'הוא
 שמר ולא עשה דלא הנ'י פירושינו כפי לומר כרחך ועל בירושלמי.ולא
 רבים ולהציל הדת החזקת בשביל שבת חילל או המצות שביטלהיינו
 על בא הטא אין י'ע ושפיר עשה שבהיתר כיון כלל חטא אינו זהולפי
 שעשה מקודם עבריין שהיה שמר דלא הידרילמי רכונת י"ל ב(ידו.

 אבל כחו מכפי יותר תוה"ק לדת או תורה ללומדי והחזיק להכללהטובות
 זוכה והלאה מכאן ידו על בא חטא אין שוב כנ'ע תשה שנהאח'ע
 יזדקר ולא כראוי תשובה בעצמו הוא שישוב הרבים את כחיכהבשביל
 שעשה העונות על דגם בא בד ירמיה ר' רק ואשמעינן  ועון חטאלפניו
 הוא מקום מכל כ% עודנה תיקן לא שהראשונות הגם שמר שלאמקודם

 כב'ע. התורה והחזקת הכ% לטובת שעושה כית ברוךבכלל

 ידו. על בא הטא אין הרבים את המזכה רכל גופא מתנ" בהךאמנם
 לרבים תמיד מזכה והא אם פירשו דלא כיון לכאורה יפלאאל

 וכית רבים נקראו בצירוף והמה פעמים בכמה ליחידים גם או הכלללכל
 יוכלו כן אם ושבים. את מזכה נקרא בכה"ג גם בודאי במתנ"המתמו
 אשר דרשנים קצת או בדחנים רואות עינים כי אחרי לתבנהבנ"א

 באותו בתשובה לשוב השומעים או והכלות החתנים לבב עוררובמאמריהם
 ולמה הרבים את מזכי בכלל המה כן ואם שליש ודמעות בבכי עכ"פזמן
 והרבה מתום בהם אין הדעת קלי ככולם רובם )מהבדחנים( בעצמםהס

 חע כי תראה מידי קשה ש אמנם בזדת. גם ידיהם על באיםחסמים
 נחשב לעצמו שגם עד הרבים את לזכות הדבר בעצם שרוצה מידק

 למען בהיכרו בא שכיר רק שהם אלו כן שאין מה ה' את לעבודלזכות
 האי וכעין ה/ את לעבוד ירצה אשר לעצמו לזכות ואיש כקןבצע



 רצורה תליתאי מהדוראדבריתנד
 שמתירו דמה וכו' לעבד הוא זכות איזו לענין ע"א[ י"ג ]ין בגיטיןדאמרינן
 זילא ליה ניחא בהפקירא עבדא מ"ט לרצונו זכות לו איט חוריןבבת
 ולהשמר יתברך השם  העבדות דזה כיון נמי הכי כן אם ליה שכיחאליה

 ההבטחה שיין לא ע"כ בו לזכות שירצה להנ"ל הוא זכות אינומעבירה
 חטא אין שיקויים( זה ידי על בעצמו הוא )שיזכה הרבים את דכדכהכל

 לידו.בא

 לד' הנביא אליהו סא"ל ע"א[ כ"כ ]ין תענית מש"ס כלל תקשי לאלגם
 דהוא האסורים( בית שומד )פירש"י זנדוקא האי על חוזאהבדוקא

 ישראל בת דקחזי דהיכא מעשיו לו ונודע אחריו ורץ הבא עולםבן
 החטא מן דמצילן בפעולותיו כ'ש וכן שמצילה עד נפשיה מסדשנשבית

 מדוע כן ואם דציצית חוטא ליה דמי לא בעצמו חטא השבוייםאת
 דכא קושיא אינו זה בציצית בעצמו הלך לא כך כל הדבים אתכשזיכה
 בעידן זולת המחוייב כנפות ד' של בבגד הולך כשאיש חטא אישציצית
 כדאמדינן חיוב לידי בזה עצמו הביא שלא אעשה אפילו מענשינןריתחא
 אאמו"ר ברבדי )ועיין וכו' קטינא לד' מלאכא רא"ל ע"א[ מ"ג דף]מנחות
 אשיי עה"כ אמרים[ ]כלקוטי ומלעדים עה"ת בנים תפארת בספרזי"ע

 והא אוכמי בממאני שהלך במה וגם ה'( ימלטהו רעה ביום דל אלמשכיל
 לידעו דלא היכש כי נכרים ביני ונפיקנא עיילנא לו שהשיב שםכדאמרינן
 ומבטלי רחמי  ובעו לרבנן להו מודעתא גזידתא גזרי הוו כי אנאדיהודאה

 לזכות יתשאל להצלת בע"כ מוכרה ד"א זה ולפי בגמרא עיי"שלגזירתייון
 לדביל יכול היה הלא ממדי שדוש בו מכירים היו זה זולת כי הרביםאת

 פשוט: וזה מעץ. קשה ולא כנ"לולזכות

 ת"ל חצונוצ יכול במלח לכדתניא ע"א[ כ"א ]דף מנחות בש"שעא.
 יכול הבההתא( )בפירוש רבא אמד אלא וכו'תמלח

 )ועיפוש כבינ"ה טעם בו יתן יכול אשי רב אמר תבונהו מאיתבונה"ו
 שם הדביים בפירוש וצליה על הערוך בשם ווילסס דפוס הש"סבגירסת
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  עכ"ל( מלח טעם בו שיש להבין כדי עד מלח דצן כל כלומדתנונ"ה
 והופכו וחוזר מלח עליו ועתן האבד מביא עושה הוא כיצד תמלחת"ל
 עדיין הדברים גי לכל ומובן הגמרא. עכ'ע ומדיהו מלם עליוונותן
 בזה נקט ותבונ"ה בינ"ה נבן מהו הגירסות לכל גם ותבלין טעםצריכין
 ברבד הבנה שייך ומהו מלח  טעם בו שיש להבאן מ"ש פ" זהומה

 אלו בכמו תדגיש הבהמה גם ואשד לו יטעום אוכל חיך אשדהדגשיי
 פנימית וברמז דרשוני, ואומד צווח ודאי אלא ושכל( בינה לה אין כיאם

 הקרבנו"ת בפרשת האדישך בכתבי הנודע פי על בעה"י לי נדאההענין
 יתברך סוף האין עד העולמות שמעלים לה' ניתוח לריח תקריבכי

 להמתיק כדי במל"ח הלה"ם לשום האכילה בכונת נודע וגםויתעלה.
 הגבודות המתקת כי החכמה שערי באי לכל תדע וגם המל"ח שלהבבודות

 ולא "ג[ כ' נפריא התה"ק מ"ש י"ל וזהו אותן. כשמעלין בשורשן רקהוא
 כנ"ל הגבודות להעלות כדי מנחתך מעל אלקיך בדית מלחתשבית
 תבונה"ו יכול וז"ש משודעע דב שפע יבא זה ידי ועל ולהעלותןלשורשן
 בשורשן חד הכל נוזות תבונ"ה הערוך כגירסת או כבינ"ה טעם בויתן

 אשד קס"ד שהיה כנודע מתערין דינין מהם כי זה לגבי ותבע"הבינ"ה
 מלח בו שיש מעט שיבין שכ' וכמו נים שמתעדין הדינים מבחינתדי

 בהקרבן להעלותן מהדינים דדן תל מקצת דק יצרף ושלא מקצתהיזנו
 וחו"ד מלח עליו תותן ושבד מביא עושה הוא כיצר תמלח ת"ללה'(

 דינים מעורב יש ימין בקו גם כי ולגוץ הצדדים בשני נהיינוודופכו
 האחוריים מצד לבד לא תן חן ליודעי כידוע זה בלא זה אפשר אי כיקצת

 כלול שהוא כיק מלפנים דאמצעיתא עמודא מהי"א גם אלא]כביכול[
 עליו ונותן שבו( הדינים צד מכל לדלילותן צדיך ע"כ חו"גמתרווייהו

 נאמד ע"כ כנ"ל( ובעם ב"ה הא"ס עד לי ולקרבן ומעלהו וכנ"ל(מלח
 דמבואד לח'ט כונת היים ליה אשה לחרם בקרבנות פעמים כמהבתורה
 כיל"א להיחג לתם שתינת המל"ח %נךנ9ויישמ להאריז'ע האכילהבכונת
 ודה"י בעדף'י. לתכליתה הישועה תבנו מנה כי לי ניוקח לדיח חיתערכאה

 הרמיאח:ראשי
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 לא כי מאלה טובים היו הראשונים שהימים היה מה תאמד אלעב.

 מאוד לכאורה יפלא הנה "[ ז' )קהלת זה. על ששקתמחכמה
 כמלאכים ראשונים אם ע"ה( ק-ב רף ושבה  הש"ס לרבדי סותר זהדהרי
 בר"ת מ"ש נתעו  כחמורים.  אם ארם כבני ראשונים גשם אדם כבניאנו

 "ע אולם מאלו, שובים הראשונים רדודות מפורש זה והרי ע"ס[. אותח"ה
 טובים הראשונים" "שהימים היה מה תאמר אל דבתוב לשון מכותשפיד
 באמת כי והיינו וחכמים, מצריקים ולא וימים מעתים דק ומיירימאלו
 וזהו ומצותו יתברך השם רצון בה נעשה אם והצלחתה העת טובתחץ

 לרצונו כראוי הנצוצות בידור באים זה ידי ועל נסיונות ידי על דקהעיקד
 גדול פנים הסתר הוא האחרונים בדודות כי וידוע ומובן שמו.יתברך
 במסידת ומצותיו ה' תודת ושומרים בנסיון עומדים כן פי על ואףבעוה"ר
 כבד שפירשתי כמו לפניו דוח ונחת יתברך השם רצת וזהו ממשנפש
 שנסתכל הניחוח ריח 4ען ה' וידח המד"ר 17ל נח[ פרשת ושלום חיים)כספרי
 ביותר גדול הנסיון אשד האחרון )הידוע( הדוד הוא שמד שלבדודו
 המאבח ביאת קודם שיהיה מה חלק ובפרק וכתובות שטה בסוףכמבהער
 אם אדם בני בלבות דקל המינות והתגברות שמד ובגזירת ביטינובמהרה
 טובות וזהו הניחוח ריח את ה' וירח )כביכול( דוח הנחת זהו בנסיתיעמדו
 חכמים מלאים )שהיו הראשונים שהימים תאמד אל ע"כ וימיםהעתים
 שלא כיון איע  וזה מאלה טובים היו נפרץ( ה' ותזת וצדיקיםועפרים
 לענין מיירי שם שבת בש"ס כן שאין מה כנ"ל( וש"א מצד נסיק 4ההיה
 לומד שייך לא בזה כמלאכ"'ם הראשונים היו אם כי במעלתן אדםבני
 איע זה יתברך לפניו רוח לנחת יותר טובים אז העתים היו זה ידישעל
 התורה ליחן שמו יתברך רצה לא למלאבי"ם הלא כמלאכי"ם היודאם
 שהשיבו ע"ב[ פ"ח דף נשבת כדאמרינן כלל נסית להם שאין טשוםוהיינו
 ביניכם יש יצרצר כלום דיבורה לקנך שרצו במה למלאכים תשובהלהם
 האלו הימים זה ידי על ואדרבא ונץ' ירדתם למצרים ביניכם ישמו"מ

 הר(8הנים אם שם עי בשבת מ'ש ונע כנ'"ל יותר טובים)בנסיונות(
 )משיקלש כחמורי"ם אע בטוב( ולבוסר למזת דעת בני )הייע אדםכבני
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 ולא כנ"ל( מהראשונים יותר אצלם גדול הנסית כן ואם יותרבחומריות
 מעושר שאינו מאוכל לפרוש מאומה להבחין )שידעה דפב"י שלכחמורו
 יותר גרול והנסיון כנ"ל( פנים והסתר הגשמיי בחומר אנחנו כן שאיןמה
 גרולים המה אשר הנסיונות ערך לפי הם בעצמותם מהנצוצות הבדוריםכי
 גרולים אז היו וקדושתם. נשמתם בגודל החכמים אבל מאוד הרבהכעת
 האלו וכדברים בעה"י. ונכון שפיר אתי והכל הראשונים בדורותיותר
 הגלגלכם בשער זי"ע מהרח"ו רבינו לשת טהרת קרה2 במקודתמצא
 פ'ש וז"ל תרכ"ג[ שנת ירושלים מדפוס ע"ב ס"כ רף שערים משמונה ח']שעו

 היתה שנפשי לי אומד היה איך הקדוש[ האר"י ]הוא ז"ל למורישאלתי
 וחסיד צדיק היה הראשונים שבדודות הקטן והרי כנ"ל מעולה כךכל
 נפי תלויה הנפש גדולת אין כי לך דע לי ואמד לעקבו, מגיע אנישאין
 הזה ברור מאוד קטן מעשה כי דיוא וטרור הזמן כפי רק האדםמעשה
 הקליפה אלו ברורות כי אחרים שבדורות גרולות מצות בכמהשקול
 עכל"ה וכו' ראשונים ברודות כן שאין מה קץ לאין מאוד מאודגוברת
 מפני האלו ברורות כי הנ"ל כדברינו היטב באד מפורש הדיעיי'ש

 שקול קטן מעשה וגם גדול הנסית ע"כ מאור מאוד הקליפההתגברות
 כנ"ל. ולטובה לזכותיותר

 כי מאלה טובים היו הראשונים שהימים היה מה תאמר אל בזהעווא
 ונאמדו דרך על )דייקא( מהכמ"ה היינו זה. על עשקת מהכמהלא

 וכנ"ל הנסיונות ערך לפי הם שהברודי"ם וכיון אתבדוד"י בחכמ"הכולם
 האלו הימים אז הברודי"ם שהוא חכמ"ה בבחינת כי מובן שפיד כןעל

 וכנ"ל: לטובה הברודי"ם המה הנסיונות ערך לפי מהראשונים יותרטובים

 ר,ן"י ע"ד ע"א[ ט"ו רף ]כהתפס תמיד בעולת שכתבנו בכלהעג.
 לנר  בערוך עה~ו שכתב מה י ע"א[ מ"א ]רףבסוכה

 רצת כהי כ"ד[ משנה ]ס"ה דאבות במתנ" ממ"ש 8הף שפיר לקידר יששם
 דמשמע בימ"ש במהרה המקדש בית וחיכנה אבותינו ואלקי ה"אמלפניך
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 בכל המקדש בית "שיבנה" הנוסחא הוא וכן אדם בני ידי עלשיננה

 שם במשניות אמנם ישמעאל( דר' ברייתא )אחדי המדוייקיםהסידורים
 והיינו בימינו במהרה עירך "שתבנה" ה"א מלפניך רצון יהיהגירסא
 בשערי ועיין ירושלם ובנה וכמ"ש כביכול בעצמו הקב"ה"שתבנה"
 יהיה הבית כי המקדש בית שתבנה די"ל הבדכ"י בשם מ"ח[ )ס"תשובה
 ה' מקדש י"ז[ ט"ו )שמות כמ"ש שמו יתברך בראשית יוצר ידימעשי
 דמעש"נ פ"ב בתוי"ט ועיין מוכרח. ואינו זה. על כתב ובשע"ת ידיךכוננו
 ומ"ש עכ"ל שמים" "שבידי לפרש אפשר שיבנה מלת וגם הירושלמיבשם

 כמו שיבנה לומר אדיא לא הא משום אי הירושלמי בטוםבתויו"ט
 כן ס"ל לא שלנו הבבלי כי בהנדפם[ ר )ין הנ'ע תמיד בעולתשביארנו
 יש "שיבנה" גם בי מ"ש אך עיי"ש בבלי לגבי כירושלמי הלכהואין
 שתבנה נוסח עם אחד פי' והוא באמת הוא כן הקב"ה שיבנהלפרש
 היינו כנ"ל שתבנה )בבקורה( מלפניך רצון יהי להקב"ה נוכח בלשוןהיינו
 להקב"ה בקשה הוא "שיבנה היינו שיבנה לשון וכן בעצמוהקב"ה
 נמהרה המקדש בית את כביכול הקב"ה שיבנה "נסתר" בלשון)כביכול(
 בית שיבנה היינו י"ל כן גם שזבנה בנקודות הנהוג בנוסח וגםבימינו
 מבקשים אנו שמו יתברך ומלפניו ובעצמו בכבודו הקב"ה ידי עלהמקדש
 כנ"ל. הסידורים נוסחת לשבש אין ע"כ ככה על כנ"ל( נסתר)גלשון
 ע"כ נקודות בלא שהוא כיון שתבנה הנוסח במשניות דכתוב דהךופשוט

 כנ"ל: כלתבנה רצון יהיניקודו

 מלכנו דוך וכה החורף(. בימות השיעור לימוד בפתיחת שאמרתי)מהעד.
 שכחתי. לא תודתך עודני רשעים חבלי ס"א[ ק-ט )תהליםאמד
 שהם אפי בתמניא הפסוקים אלו כל דהנה ביאור זה צדיךולכאורה
 עוסק ע"ה( המלך )דוד הוא ואיך כפשוטן הקדוחיה התודה בשבחמדברים

 עוסק הוא איך ומ"ש אותה באהבכם עליה נפשו ומוסר ויקלח יומםבה
 למען דק ח"ו עצמו בשבח ידבד לא בזה גם וכיוצא לילה בחצות וקםבה

 מ"ש ע'י ישגו. תמיד ובאהבתה התורה בלימוד יעשו וכן ממנוילמדו



 תנט רצררה תליתאי מהיוראדברי

 הדברים וקישור פירוש לו אין שכחתי לא תורתר עודני רשעיםהבלי
 נטשתי לא תורתר כן( פי על )ואף עורני רשעים חבלי אומר היהראם
 של והצרות החבלים בדוב גם מלימודי עזבתי לא )היינו  שבתי לאאו

 "לא תורתך באמרו אבל הכתוב פירוש מובן אז לי( עשו אשרהרשעים
 נחלש בע"כ נפש ועגמת וצער רדיפות ברוב כי לכל נודע הרישכהת"י".

 פ"ב ]קה"ר במדרש חז'ע אמרו כי ]והגם ר"ל השכהה ונתגבר הזכרוןכה

 הוא בהי שלמדתי תורה לי עמדה חכמתי אף ט'( ב' ]קהלת עה"כט'ן
 על עיי"ש ס"ק אות ]אה"ק תודה דברי בהי' זה על עמדנו כבר ליעמדה
 קודם שלמד תורה נקבעה בזכרונו שיהיה משמע לא משם גם פניםכל

 וטירדות דאגות ח97ר בטבע מוטבע זהו כי ר"ל והיסורים האףשהגיעהו
 זכרונו כה כי דוד דגולך כונת ואם כנ"ל[ הזכרון כה מחלישיםוחבלים
 אם שכחת"' לא "תורתך ההבלים בכל שגם עד כך כל חזק הואבטבעו
 שלמה המלך הלא כזה לומר וחלילה במוחו כהתפארות ח"ו זה הריכן
 דוד החסיד המלך יעבור ואיך פיך ולא זך י* ב'ן כ"ז ]משלי אמרבט
 ואנכי דן כ"ב ]תהלים כמ"ש ענוותנותו ברוב בפרט ככה על ה'משיח
 דהא ממנו ללמוד כדי ררכיו שיציר כנ"ל לומר בזה ול"ש וגו'תולעת
 כתיב לא )דהא כמותו חזק ומוח זכרון להם שאין אחרים אנשים יעשומה

 מ ]יף בפסחים חז"ל מאמר כשנקרים וי"ל כנ"ל( וכו' נטשתי לאתורתך

 והקשו וכו'  לשמה שלא פי על קי ומצות בתורה אדם יעסוק לעילםע"ב[

 לשמה עלא בתורה העוסק כל ע"א[ י"ר ]יף בברכות אמדינן דדאבתוי
 סיירי ובנסחים חביריו לקנטר שכונתו רק דזהו ותירצו נברא שלא לונוח

 ובכמה שם בברכות התום' דברי הוא וכן הביריו שיכבדוהו כדיומעסוק
 בקלי רבותינו דברי להבין זכינו שלא ותמהו בספרים כ' וכברדוכתי.
 שיכבדתם כדי בתורה לעסוק רז"ל צית עתרו לומר היתכן כי ז"להחאג'

 בענינכן. אנן וגם בקודש לדדכו אחד כל תירצו וכברהביציו

 הלומד א( חלוקות. שלשה בזה יש כי א' בררך עוד עתה יץאולם
 עה~א ונקרא בעתר ר"מ; מדה בודאי זום חביריו לקנטרכדי



 יצורות תליתאי מהדוראדבריתם
 ב( כנזכר. התוש וכמ"ש בברכות כמ"ש נברא שלא לו נוח אשדלשמה

 ובאהבתה בה אשד הנחמד התכל התודה לימוד את מאהבתו שלומדמי
 יתברך השם רצון לקים כדי לשמה הלומד ג( מזה. ויתענג תמידישגה
 היינו לשמ"ה נוטריקין שהוא ה' לשם מעפדא שכינתא הלאוקמאבאמת
 בודאי וזהו בזוה"ק כנודע כביכול השכינה מגלות להקימה תתאהה'

 לשמה שלא אפילו אדם יעסוק לעולם בפסחים ומ"ש השלימות.תכלית
 לקיים שאינו כיון לשמה" "שלא וקדאוהו הנ"ע ב' לחלוקה הכונההיינו
 לומד הוא אך המעולה. ג( חלוקה של דושלימות לתכלית באמת ה'רצון
 שפיד כן פי על אף עניניה ונחמדי השכל ומתיקות התודה אהבתבשביל
 ידי על כזה ילמוד שאם דכית ב( חלוקה באופן גם כתלמוד חז'עאמרו
 ממש לשמה ללמוד הגמוד וטוב למוטב יחזירו שבה המאוד התודהאהבת
 השם דצון לקים דק אותה יאהב אשר הדוחני תענוג לשם שלאכראוי
 ע"א[ קל"ח ]ח"א בזוה"ק חז"ל שאמדו וזהו ג( חלוקה )כנ"ל לבדיתברך

 חדוותא ב( חלוקה היינו דשמעתתא חדוותא ליכא )היצה"ר( הואהמלמלא
 המעולה ג( בחלוקה לשמה יבא זה ידי ועל אותה באהבתודשמעתתא
 תודה ברבדי לעסוק הינו )דייקא( יעסוק לעולם בפסחים וז"שלמעלה.
 אהבת בלתי אפשרי אי וזהו ולסלסל לפלפל ס"זן תימן או"ח בט"זכמ"ש
 דברים ויחדש בשכלו בה יעמיק זה ידי על ובחכמתה בעצמותההתורה
 זעירא בתרעא בדברני )ועיין בה יכנוס וראשו כחו בכל במוחו בהבעסקו

 בחקותיך כ"ז[ קרט ]תהלם הכתוב שאמד וזה ח"א[ מנח"א שו"תהקדמת
 שהוא סימן הוא זה ידי הבל ולסלסל ולפלפל להשתעשע )הינואשתעשע

 בטבע כנודע במוחו יורשם זהו הרבר ובאהבת תורה הלימוד עצםאוהב
 נדשס  )שישמד דבריך אושכח לא וזהו( בזכרונו ישאר ע"כ אדםבני

 תודתך כן( פי על )אף  נדדני רשעים חבלי וז"ש ישכחם( ולאבזכרות
 התורה אהבת  עכ"פ לי שיוד יזע בזכרוני רשום )שנשמד שכחתילא

 עכ"פ כי וחשב ענוותנותו מרוב מלכת דוד הגיד זהו הנזכר( ב(כחלוקה
 התורה אהבת מפני כנ"ל לשמה שלא אדם יזדעק לעולם בכללהוא

 עליו שעברו צדותע בכל גם בזכדונו רשום וצא ע"כ ישגהובאהבתה
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 עולה אשה התשכח ט"ח מ"ט ]ישעיה הנביא )וכמ"ש כנזכר רשעיםחבלי
 אופן בכל גם תשכחה"ו לא לבנה אהבת"ה ברוב כי בטנה בןסרתם
 מפני עכ"פ שיעסקו לאחרים ללמד כדי מלכנו דוד זה והגידשיהיה(
 זה ידי ועל עליהם  שיעברו הנסיונות ובכל צרדן עידן בכל התורהאהבת
 שפיד. ואתי כנ"ל העליונה במעלה דגסור לשמה אח'צ ללמודיגיעו

 פי על י'י נברא" שלא לו "נוח לשמה שלא דהלוסד בברכותדסם"וט
 לאדם לו נוה וגמדו דנמנו ענבן י"ג רף מיויכין חז'ע שאמרומה

 הא"ע "שמנו" היים שם המהדש"א מדברי וידוע כשנברא יותר נבראשלא
 שהם המ"ע משבד ורחוק להפסד קרוב והוי מרובים הל"ת כי וראוול"ת

 בתורת העוסק כל ע"א ק"י רף )מנחות חז'י אמרו דהנה "י אמנםמועטים.
 כאלו המ"ע למנין משלים תורה הלימוד כן ואם עולה הקריב כאלועולה
 אם מוסיף אינו תעשה להלא כן שאין מה להם"ע פעמם דובהעשתן
 עשה כאלו ח"ו נחשב דלא פשוט איסורים שאר או עריות בהלכותעוסק
 התורה ליסוד ידי על לשכר יותר קרוב הוא הרי כן ואם האסודין.אלו
 שם חז"ל שאסרו )ומה נברא סשלא יותר שנברא לאדם לו נוח כןואם

 תלמיד שאינו מסי רק שם מערי עבדא שלא לאדם לו דנותבעירובין
 סהסון הנהו רק החשרה ידי על המספר רוב להשלים בתורה עוסקחכם
 העוסק כל בתו'צ הלשה כמ"ש )דייקא עוסק צ"ל אמנם דעלמא( רובא8מ

 הט"ז עפי"ר בה ולסלסל לפלפל התודה לאהוב היינו וכי עולהבתורת
 דוהו כנ"ל ח"ו לקנטר כדי ולא בעצם התורה אהבת ספני בתורהכנ"ל(
 עוסק אם גם זה דנחשב נאמר אם וזיו הקריב כאלו נחשב לאבודאי

 בפסחים חז'י שאמדו כיק  בעצם החסרה אהבת מפני הנ'"ל( ב')כחלוקה
 לקנטר רק עוסק אם כן שאין מה כנ"ל לשמה שלא יעמק זהשבאופן

 שאינו כיון כנ"ל הגרוע הא' כחלוקה נחשב כן דגם בה לחפור קרדום(ן
 וז"ש ופרנסנו. לחמו למצוא בה לחמור קרדום רק בעצם החדרהאוהב
 לקנטר או בו לחמוד קרדום )והענו לשמה שלא לומד ראם בברכותשפיר
 ונמצא וכיוצא נדלה הקריב כאלו בליבידו משלים אים נמצאכנ"ל(



 רצורה תליתאי מהיוראדבריתסב
 נברא שלא לו טוב ואמרינן תעשה הלא לגבי מועטים עשההמצות
 כנזכר. נברא" שלא לו "נוח זה על אמרינן בדיוק שפיר ע"כטהינברא

 בפשיטות י"ל ע"ז בה ולסלסל בה לעיין בעצמותה התורה שהבר14במ
 היום מצוך אנכי אשר האלה הדברים והיו ו'[ ו' ]דבריםמ"ש

 12יהי1 ע"אן ל"א דף ]קידישין חז"ל )כרברי לבניך ושננתם לבבך על)התורה(
 בביתך  בשבתך בם ודברת שיקייים( ידי על בפיו מומדדים תורהרברי
 תמיד בה מעיין א בעצמותיו רבודה את דמידב )כי בדרך ובלכתך)גם(
 בדדך" "ובלכתך רק ראפר על יושב כשאינו גם בה מעיים כלבמוחו
 במחשבות מטתו על לישן )כששוכב ובקומך ובשכבך ויחריב( יהגהבה
 יקויים זה ידי העל מיד יהרהר בם ובקומו וישכב השן תורה רבריעלק
 כמה יוציא תורה לדברי לב בשום בעיון המהרדו כי בם ורבר"תגם

 ממשנתו והקיצו בקומו אז בו יהגה ובשכבו מפיו דברים בע"כפעמים
 בוטש( רואין וכאשר כמובן אלו תודה מדברי ולשונו פיו לתוךיפול

כנזכר:

 ין ]קדושיז דשליחות בסוגיא  השיעוד בפתיחת אז אמדתי עודעה.
 גופו  עסיק דכי פירש"י מבשלוחו יותר בו מצוה ע"א[מ"א

 דהא לכמורה עובר. כל יתמה זה העל עכל"ה טפי שכד מקבלבמצות
 על הרב את ד,משמשים כעבדים תטו אל מ"ג[ פ"א נקבות במתמ'קי"'ל
 יותר בו מצוה מעלת בזה תשיב למה כן ואם וכו' פרס לקבלמנת

 זריזות בעד כי בס' היזזע עפ"י וי"ל טפי שכר דמקבל משוםמבשלווי
 הזה בעולם גם שכר מגיע המובחר מן לעשות המצוה ומכשרתדשצוה
 שפיר זה פי רעל כ"ט[ ב"ב אות הלקוטות במאמר מאטרות חמשה בת"]מהן
 שעישה ביותד המצוה ודיזוה רק הוא מבשלהב יותר בו דמצוהכיק

 גם שליועת טרגי באמת הלכה פי רעל כית הנקליח ידי על הלאבעצמו
 במשלוחי יותר בו במצוה שפיר ז"ל רשיי ודיש שלהן. חץ עלכשעפצה
 מן המצוה משום ובזרמות בעצמו ט דמצוה ד~מצוה זריזות רק)שהוא
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 השכר( לחשוב כן גם יש ע"כ הזה בעולם גם שכר שייך שפידהמובחר
 וכנ"ל: טפי שכר מקבל בעצמו לעשות עסיקדכי

 הענין י"ל ס"ק ג' כ' ]מלכים ה'. יד עליו ותהי המנגן כנגן ושידקעד*
 דרך אם הן אדם בני לב שמושכת הנא הנגינה דדךכי

 בל"א נקרא )היינו דרכו הניגון טיב אבל כ"פ לבכי לעורר אושמחה
 ומדינתם לאומתם דרך לפי השומעים אדם בני לפי תלוי זהוגוסט"ע(
 ישמע אליו אשד אמת לצדיק עצמו את לדבק שצדיך למי הוא כןכנודע.
 אחר לצדיק א' ויש זה לצדיק לבבו נוטה יש ה' דרכי יורהו והואבקולו
 והשגתם. לבבם טבע  ערך לפי תלוי הוא באמת(. טובים שניהם)אם

  ענין )כמו המנגן כנגן ויהי וז"ש נשמתם. שורש ערך לפי הואובפנימיות
 כלל יבינו לא אשד ויש זה ניגון ובלבבו  בעיניו יוטב אשד ישהניגונים

 בני דעות כי ומדתו לאומתו  ערך לפי אחד ניגון ובלבבו בעיניו יוטברק
 דרכי ללמוד )כשבאים ה' יד עליו ותהי הוא( כן כמו וכנ"ל משוניםאדם

 קדשו ברוח באלישע שם הכתוב כן גם מדבר זהו כי כנ"ל לדצדיקי
 במתני למאכל יד וכש הכלים וידות נדרים ידות כמו ה' יד וכ'ונבואתו.
 יד עץצא למי  נשמתו ערך שורש לפי הוא כן לו הטפל יד היינועוקצין
 אם זה וכל מושך( לבו לזה משודש חלק שומא היינו להצדיק לווטפל
 אמרי במפר כביר זה )וראיתי ואכמ"ל. ח"ו שקר בדרך ולא באמתיחפוץ
 בשצפן זה שכתב לבסוף[ ]בליקוטים זי"ע מדזיקוב הה"ק לדו"ז עה"תנועם

 לו(: הדומה קצתאחר

 תניא עבדו. בסבי מעשה שמעון א"ר ע"כ[ כ"א ]דף סוכהמז"ל*
 וכו' דברים שני למדנו ר"ג של משיחתו שמעלא"ר

 א"ר וכי לה ואמרו וכו' אתז דא"ר הא כי קמ"ל אורחיה אגבמלתא
 צריכה חכמים תלמידי עול חולין סייחת שאפילו מנין דב אמרהשנונא
 שנעורר לענינם הגמיא עכ"ל יבול לא ועלום א'ן ]תהלים שנאמרלימוד
 לכשירה ויפלא  עכלנה ושמהן חולץ מפיז לעין משיחתו דשני וז"לבזה,



 נקררה תליתאי מהדודא דבריתסי
 של חולין שיחת דוקא לאו הלא "ושמחה" מ"ש ז"ל לשונו רוקל

 כל אלא לימוד צדיכין הת"ח( שאומדים )מה בלבד ושמחהבדיחותא
 יבול. לא ועלהו שנאמד כנ"ל בסמוך מיד כדאמדינן שלהם חוליןשיחות
 צדיכין שלהם חולין שיחות רכל ע"ב[ י"ס ]ין זדה עבודה בש"ס משמעוכן

 שכתבנו מה פי על וי"ל ובדש"י. עי"'ש שמחה של דוקא ולאותלמוד
 ודום עומק להבין לימוד צדיכין דהיינו צ"ז[ אות ]"ה"ק תודה דבריבחי'
 שלהם חולין בשיחת גם ונפלאות פנימיות וכונות ליחודים בזהכונתם
 אין ע"ב[ ל' דף ]שבת לאשד כי בנביאים כ"פ נודע והנה באורךעיי"ש
 שדצו בעת הראשונים הנביאים גם ע"כ שמחה מתוך אלא שודהדוה"ק
 כמ"ש אז בשמחה להיות השתדלו אז הנבואה רוח עליהם וישרהשיצלחו

 ה' יד עליו ותהי המנגן כנגן והיה וגו' מנגן לי קחו ועתה ס"ק ג']מ"ב
 ושמחה חולין שיחת הטהור לשונו בקדושת רש"י שדייק זהו ע"כוכנודע
 אז בשמחה שהוא בעת שאומד חולין השיחת כי לימור צדיכין ת"ח()של
 לכונות ברבדיו ביותר לכוץ יכול ואז דוה"ק דקדושת בהרחבהדעתו

 והאומד חולין השיחת וע"כ כנודע( דוה"ק מענין )שהם ויחודיםעמוקות
 חכם התלמיד שיאמד ממה )ביותר לימור צדיכין ושמחה בדיחותא בעתאז

 כל לכוין יוכל לא אז כי ח"ו הדעת וחלישות בעצבות שד"א בעתרבדיו
 גם כי אם כונתו בפנימיות בגווייהו גנוז סובא שיהיו בדבדיו דעתוכך
 כנזכר בכונתו כך כל עמוקים אינם אך ח"ו בטלים רבדים ידבר לאאז
 אע דקדושה הדעת והרחבת לבב וטוב בשמחה שהוא בעת כן שאיןמה
 אז ע"כ וכנ"ל ויחודים בכונות עמוקים שיהיו דיבוריו בכל דעתומכוין
 מחשבותיו עמקו מה מאוד הדבה ביותר לימוד( צדיכין אומד שהואמה

כנזכר.

 הדוד מגדהף חכמים תלמידי זקני לנו סיפרו אשד ידענאועוננדא
 קודש( זרע )בעל ז"יע מראפשיץ הגה"ק זקיני כיזצ'ע

 לא האלו חליו ימי ובתוך הלע( מחולי אח'ע נתרפא )אשר חולה פ"אהיה
 בנירצות שדפטדך ומה פיו יפתח לא וכאלם כיבוד שום ימים איזודיבד
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 ריבור. שום בלי ידיו ברמז ביקש( )או השיב הכל על אותו ששאלו מהאו
 ניטל כי ער מאור אעשה חליו כי בחשבם מאור נתייראו ואנ"שובניו
 השערתם לפי כי העירו המבינים הרופאים אמנם ל"ע הריבור כתממנו
 מה ידעו לא ע"כ לרבר יוכל שלא ער עליו כך כל כבירה המחלהאין
 זה מה בניו אותו שאלו ונתרפא לו הוטב ואח"כ כלל ידבר לא אשרזה
 אז לדבר יכול שהיה אמת הן והשיב ימים איזה אז כלל ריבד שלאהיה
 ברעתו שפוי היה כי אם בכלל ומוחו בגופו חלוש היה חליו מפנירק

 חולין בשיחת ריבור כל לרבר תולשתו( )מפני יכול היה לא ע"כודיבורו
 שיתת ולרבר בקורש( ררכו שהיה )כמו עליונים ביחורים כונתובעומק
 הכונות עומק בלי חולין ריבורו לעשות רצה לא הראויות כונות בליחהין

 )השם כנ"ל וכיוצא ידיו ברמז השתמש רק כלל אז ריבר לא ולזהויחורים
 כפי וגם הנ"ל. כדברינו והיינו וכוחותינו( במוחע ויאמצנו יחזקנויתברך
 שהיה בעת זי"ע קורש זרע בעל הקרוש זקיני בשם העובראשכתבנו
 חגיגה הירושלמי בשם ע'[ אות חנינא ]מהרורא תורה ברברי מ"ש עייןחולה
 אף וחולה ושמחת, רכתיב משום הראיה מן פטור רחולה א'[ הלכה]פ"א
 שם המפרשים כפי עליו עגומה נפשו מקום מכל ברגליו שהולך פיעל

 בשמחה אז היה שלא וכיון זה מענין ארוך בביאור בר"ת ברברינועיי"ש
 שאין מה בריבוריו היחודים לכוין יכול לא ע"כ שלימה דעתו שהיהאפילו
 לימור וצריכין הכונה בשלימות רבריו אז בשמחה רעתיה בריתא כשומאכן

 ר"ש הוא וכו' ר"ג של משהשעו המימרא בעל כי תבין )ובזה כנ'י.עמוק
 מרבותינו המקובלים ראש רשב"י שבא היית כנורע רשב"י רהיינוסתם

 נסתרות להבין לימור צריכין ת"ח של חולין ששיחות ללמרנו ז'יהתנאים
 ת"ח של חולין שיחת של המימרא ובעל רשב"י כרברי רבדיהםפנימיות
 דרשב"י תלמיד אבא ר' רהוא רב בשם המנונא רב הוא לימורצריכין

 ז'י(: מפאע הרמ"ע בשם כנורע הזוה"ק לשון כתבאשר

 רגיל הוי לעולם אומר שמעון דבי במתני'. ע"ש ע"ה דף ]מנחותבנזל"א.
 אבית וכשרות בעזרה כשרות הפנים ולחם הלחם שתילומר



 וקררה תליתאי מהיוראדברית%
 צווח והלשת המשנה. עכ'י שם( השטמ"ק של המדוייקת )כגירסאפאגי
 זהו וכי וכו' הלחם שתי לומר" רגיל הוי "לעולם במ"ש דדשוניאומר

  שיהיו 3וי וצהרים. ובוקר ערב לומר צריכין דוקא ההלכה אוהמימרא
 רמוז זה ומה תסיד. הזה הלשון בפיו רגיל ושיהיו בע"פ לאומרהרגילים
 אשר רשב"י ר"ש( )סתם דהוא דר"ש מימרא הוא כי בעה"י ונראהבגווה.
 כל וגם ההלכה ישומרו גם רבוד דדך על בגויה גניז סובא דבריוכל
 ובכונתם בעומקם דבריהם מכוונים וצא כן ואמוראים ותנאים הש"סדברי
 ורשב"י צ"ז[ ]אות מה"ק ר"ת בת" שביארתי וכמו כן גם הסוד ררךעל
 אמנם בסמוך( לעיל הקדום בדיבור )ועיין כנודע בזה ביחוד גביהן עלותא
 תליש בזכותא לאו ומזוני בני ה% ע"אן כ"ח ]דף במ"ק חז"ל דברינודע
 אות תנ%נא מהדורא כד"ת כדברינו ]יע%ז מילתא תליא במזל"א אלאמילתא

 שהוא בשבת חלות וי"ב הפנים לחם סוד הארת"ל בכתבי נודע והנהע"ה[
 כדברינו ]הרק תתאה לם~ל"א עילאה זבל"א ובסוד מכ"4ע מהי"גלהמשיך

 וגרן סלת ולקחת עה"כ כ' אות אמוד פרשת שכת תירת מאמר מאמרות,בחמשה

 ]מאמר כת"י יששכר  בשער בדברינו עיק בשבועות הלח"ם שת"י בסודוגם

 )כנודע לחם בגימטר" כול"א מזלק ב' בסוד ביהוא כ'[ אות הככוריםחג
 מזל'ש, ב"פ לח"ם שת"י ודוא דוכתי( בכמה ועוד לח"ם המוציאבכונת
 מלי"א )ב"פ הלח"ם שת"י רמוז ווהו תתאה, למזל"א עילאהמשע"א
 כשרות והם כנזכר( מול"א הב' בסוד כן גם )הוא הפנים ולחצםכנזכר(
 נוצ"ר בחינת סימא עילאה מולא והוא כפשוטו בפני"ם )היינובעזר"ה
 לשון וגם מבחוץ. יותר התגלות ד"א תתאה מולא ונקה בחינתאבל

 כתהלה המבקש בקשת בלי ]כנזכר[ עילאה מזל"א היינו עזר"ה כיבעזר"ה
 החדשים מהות מאמר סכת. כסלו ]כחדשי יששכר בבני וכמ"ש זכותאובלא

 וזהו כנזכר. לישוע'ן: עזר"ה בק בזה החילוק באורך ייף"מן כ"טן כ"חאות
 בזה מ"ש כידוע לבנון מן ומןלי"ם ט"ו[ ד ]שע"ש לשת עילאהממול"א
 )בגימטרי' פאג"י אבית להשפיע( )בכשרותן ונשדות ז"ל( מפשטהרמ"ע

 פאג"י וגם תת(ויה. וסילא עילאה מזל"א הנ"ל מאלי"ן תרין ונק"הגוצ'י
 ותמן. עישש ד[ אוה ]מט"ק בד"ת בדברינו עיין טו"ב מג'לבגימטר"



 תסז לנדרה תליתאי מהיוראדברי

 הוא שהשמ"א בכ"ע שאומרים זה ירי נששה לומר רגיל הוי לעולםח"ש(
 הכוונה וגם וכנודע. ח"ו איתרע ולא מגליה רבריא גורם הוא  בעה"יאתנו
 לקבוע בזה דיבורנו ירי על מחשבתנו להרגיל כרי זה לומר" רגיל"הוי

 מן נוזלי"ם מזל"א בבחינת שמו יתברך בחסרו ואמונה בטחוןבנפשנו
 עיון בבחינת נהיה שלא וכרי ותפלותינו מעשינו ירי על שלא כנ"ללבנת
 עעהו תפלתו כונת ש צדקתו בזכות להושע שראוין שחושב ירי עלתפלה
 רגיל תהא ע"כ ע"א[ ]נ"ה בברכות חז"ל שאמרו כמו ח"ו עונותיומזכיר
 יתברך מאתו מזל"א במדת נפשנו במרת ולקבוע להרגיל רק כנ"ללומר

 כנ"ל:שמו(

 האריז'י בסיריריעט*
 היצירה[ עולם הזמירוני משער פ"נ בפע"ח ]ימקירו

 אשד ועד לעולם ימלוך ה' מלך ה' מלך ה'בנוסח
 פתח"'ן( בב' נהיינו מלך ה' מלך ה' הנקודות חשבון בצירוף הכונהשם
 והה"ק זי"ע מסטרעטץ מהר"א הה"ק אצל בקול לומר נהגווכן

 החסידים מגדולי ושמעתי שמקובל כפי מרימנוב זי"ע הכהןמהד"צ
 רבותינו וכן זולתם דפדיקים כל מנהג אמנם בצלם. שר5תופפוזצ"ל

 בפתחי"ן( נולא קמצין בשני מלל ה' רק כן לומר שלא זי"ע הק'ואבותינו
 בקמצין רק לומר נהגנו מ"מ הפתחין לפי הוא והחשבת שהכונההגם
 באה"ק פרענקין. נשקורין המהרריים שאצל כיון שפיר י'יהטעם

 או אצלנו נבחטיפה( פת"ח כמו הקמ"ץ קורין שדבה וכיוצא(וטורקי"'א
 כשקורין אצלנו כן שאין מה )אצלנו(, בארוכה פת"ח כמו שדכאבקמ"ץ
 וכשאומרים בפתח שקורין ממם גדול הפרש שלנו במבטא והואהקמץ
 זרות והוא נח"ו( מלאך ה' שאומרים כמו ונראה קצת מאריכיןבפתח

 ואומרים נחגרים כולנו ע"כ בכזה אצלנו רגילין שאץ כיוןלהשומע
 מלך לבש. גאות מלך ה' בכתוב לנו רגיל שזהו כית מלךנבקמצי"ן(
 כן לא יתברך להשם מלוכה לשון טפהו וכיוצא. גוים עלאלקים

 בפתח קצת להאריך אצלנו רגיל שהוא כיון ראם"ם תחת בפתחכשאומרים
 כן שאץ מה כנזכר מלאך לתיבת להשומע קצת ודומה נוטה הואע'ש



 רצורה תליתאי מהיוראדבריתסח
 נראה אין ע"כ כנ"ל הפתח נקודת במבטא עוד שמקצרים המפרדייםאצל
 התפלה נוסח במאמרינו ]רציו וכמובל. מלאך תיבת להברת לדמות כללאצלם

 )ביהי 2יל"ה בסידוך עתה האיתי שוב עה"שן. י"ד אות מאמרות()בחמשה
 מלך ה' לומר שהאריכו שם ובהג"ה וכו' מלך ה' מלך ה' בפסוקכבוד(
 סידור בשם שם דמ"ש )ופשוט הלמ"ר תחת ובפת"ח המ"מ תחתבקמ"ץ
 האריז"ל מסידורי שלנו שבתי ה"ר סידור על כונתו אין שנדפס שבתיה"ר
 הבעש"ט רבותינו מתלמידי ]שהוא שנה ממאה יותר לאחריו ותהכתהו
 מפרעמישלא סופר שבתי ה"ר מסידור שהוא אלא זי"ע[ זצ"ל בערוהר"ר

 כ"פ(: בימיהם שנדפסז"ל

 כמו אומרים הם הספרדיים אשר הקמ"ץ מבטא בעיקר אמנםפ.
אצלנו

 הפת'"
 יאמרו מאשר קצת יותר שמאריכת רק

 וקמ"ץ י"ב[ ה' )ויקיא מלשון קמ"ץ דהרי יפלא הנה הפת"ח. בנקודת)המה(
 הפה שמקמץ הקמץ שלנו מבטא כמו חית )בממונו( קמצ"ן ומלשוןהכהן

 הרי באורך פת"ח בהברת שאומרים להספרדיים כן שאין מהוהשפתיים
 פתח לקראו יתכן יותר )הלא קמץ נקרא ואיך והשפתיים הפה נפתחזה
 ועכשיו בזה שעמדו בספרים כבר וראיתי כנזכר( הפה פתיחת שםעל

 )בדוספות מירושלים ז"ל שווארץ למהר"י יוסף דברי בשפת כן גםראיתי
 הברת וליישב משד לתרץ ונדחק כזה והקשה כן גם שעמדשבסופו(

 עיי"ש: כלל ומוכיחים מוכרחים שאינם ברברים בזההספרדים

 לעשות הקב"ה  עתיד אלעזר א"ר ע"א[. ]ל"א תענית סוף בש"שפא.
 מהול פירש"י בג"ע. ביניהם יושב ושא לצדיקיםמחול

 כי צחות בדרך כבד ואמרתי מפאן פ"ד ]כלאים הכרם מחול לשוןסביב
 ביניהם קנאה יהיה שלא כדי באמצע כביכול והקב"ה בעיגול ישבולכך
 קדשא כדרך התתתב בצד למטה או בצדדים שיושב ומי בראש שישבמי

 באמצע )כביכול( והקב"ה סביב בעיגול כן שאין מה קצוות ד' שלבשלחן
 עגול ובדבר הקב"ה על באצבעו ומראה בקרבתו בשוה יושב אחדשכל



 תסס רזררה תליתאי מהדוראדברי

 קדושת )קודם בפית והאמדו וכהאי צדדים, ש ומטה מעלה שייךלא
 בינותם. יש גרול ושולום לעתיד( )הצדיקים על דסוכות ב' ליוםשחרית(
 וקנאה בחופתם, אין ופלגות בהליכתם אין ואיבה במחיצתם איןותחרות
 הלז מטעם בעגול ישבו כן על הקדוש לשונו כאן עד במשכנותםאין

 ע"א[ ע"" ]ין ב"ב הש"ס דברי דסותד נדאה לכאורה יפלא אולםכנזכר.

 דהיינו כתב שם בב"ב המהדש"א אך חבידו של בחופתו נכוה אחדרכל
 בושה לאותו לה אוי אמד אבל חבידו אצל שאינה מעלה אחד לכלשיש
 שלא ביהושוע שנאמר וכמו כלל תבירו על ומעלה מדרגה לו שאיןלמי
 ייי'טן לבנה כפני יהושוע פני חמה כפני משה פני משה מדרגת לוהיה

 מחול בלשון חז"ל שאמדו מה יותר שפיד עוד יובן ובזה ז"ל.במהדש"א
 בריבוע אמתא כל ע"א[ נ"ז דף ]עיכוביו חז"ל שאמדו כיון סביב()ועיגול
 יהיה הלא מרובע בשלחן ישבו אם והנה באלכסונא חומשי ותריאמתא
 כנזכד וכיוצא שלמעלה בצד או אצלו שישב כנגד ותחדות וקנאהשנאה
 שהוא מי כגת חבירו אצל שעוינם מה ואחד אחד לכל מעלות ישוהנה
 אש ומוסרי בתודתו. לימודו דדך ובהדאותו ביראתו הדביםמצדיק
 גודל לפעמים זה ולעומת ה'[ אות ]כה"ק בד"ת ברבדינו עייןתוכחתו.
  בחום מ"ה[ ]אוה הלקוטות במאמר מאמרות בחמשה עיין לכת הצנעמעלת
 בדרכו לשמה כונתו כ"א שבהן השוה הצד ד"ע מראפשיץ הגה"קזקיני
 נמצא וזוית צדדים היה אם ואחד אחד לכל ע"כ והליכתו.בקודש

 נעשה ע"כ כביכול יתברך מהשם רחוק יותד בחומש הוא כנ"לבאלכפנא
 אחד כל יהיה כן אם המרכז בנקודת באמצע כביכול והקב"העיגול

 שהוא כל אפילו מכבידו יתברך מהשם דחוק לא סביב בהמחולכשיושבין
 טל שפע ]יפגז כנודע מרכזו לנקידת בעיגול הוא כאשר הבדל בינותםאין

 ותמית: שם. ובהצרפים ה' פרק בעה שערי נ' סוד ח'עבד

 ד' ו" כון הגה"ק החני כי ה' ויראי החסמים בפי מקובלפב.
 דברים ז' שלמד 14מר היה מסאפב ד"ע ליבמ,םה

 בשם אבדשה"ק ז"ש מדו"'ש הגהיק אאזמו"ר בכת"'ק זה ]ורירתימגנב



 וזררזק תליתאי מהדוראלנבריתע
 ענינים ג' בחלק וויען ]בדפוס הרמ"ל ולקוטי בחי' כעת נדפסה ל"ו מםהנ"ע
 שבכל א( הן ואלו מתינוק רבדים שלשה וגם ע""ש[ ע"ב[ רח דךשומם
 שממלאים אחד תיכף ג( בוכה ודא מה לו כשיחסר ב( בטל יושב אינוהיום
 י"ל הענין ולהבין עכד"ה, העצבות כל ועוזב שמחה נתמלא הואחצפו
 לו אין הקטנות בזמן כי וז"ל א"ב[ סוף ורחל לאה ]שער הע"ח רבדי פיעל
  עכל"ה חו"ב דק הג' המוח שהוא דעת בו אין הקטן כי מוחין ב'דק

 כי ובינה חכמה דק דעת לו אין  שהקטן הוא הפשטיי ובלבושלעניננו.
 שמשיג במה ש לו שצדיך מה חכמתו במוח המעודד השכל הוא חו"בהנה
 כשבוכה הענין וזהו מדעתו.  עצב או בטובתו. ושמח מזה, ונתפעלרבד

 במוחו יותר עוד מרגיש שתים או שנה בן קצת וכשיגדל מה לוכשיחסד
 בלתי כי במוחו להתנוצץ שהתחילה החכמה מבחינת )וזהו בצעדו לווצר
 שהתחילה חכמה התחלת וזהו כלל מדגיש אינו שוטה קה"ל הלאזאת

 הוא חפצו כשיתמלא זה הלעומת זה. על בוכה ומיד טבעו( בכחלהתנוצץ
 אם כגון הממוצע קו בפלס דבר כל השוקל דע"ת לו אין יען מידשמח
 כן על ומיושבת שלימה דיעה בו שיש יען להגדול רבד איזה לויחסר
 ישתדל או חפצו יתמלא שבקרוב יצפה דק ככה על מיד מלבכותיבוש
 ולבבו דעתו מחזיק והוא חפצו למטרת ולהגיע הענין להטיב ככהעל
 כך כל  ישמח לא כרצונו הדבר ישיג אם וגם כך כל ויתעצב יפולשלא
 הרבד יתהפך פן תוגה שמחה אחרית כי וידע עוד לנפשו ירא כיביותר
 יחזור שלא הדבר להתקיים לשמוד איך להבא דאגות עוד לו וישח"ו

 רבד בכל גם האמצעי קו בערך סמוך הוא כן על כי וכיוצא.לקלקולו.
 השוקל דע"ת לו אין הקטן כי מע"ח כנזכר מהאריז"ל ע"ש עליושאעבוד
 או עצבות מהקצוות לאחר גבול לבלי יטה לבל ולהכריע לכוץוהממוצע
 בינו והחילוק התינוק בטבע אלקי אחזה מבשדי מבחינת )וזהושמחות
 מה מדומים( בגבהי למעלה והמדות הבת" הוא כן בשנים הגדוללבין
 ]תהלים מלכינו דוד כמ"ש צ"ל הנפש בתיקיך העוסק וי העובד כןשאין
 על בבטחונו שיהיה היינו וגו' כגמול אמו עלי כגמול נ75מי ב,[קל"א

 ח[ כ"ב ]שם )וכמ"ש אמו שדי על התינוק כמו יתברך השםהשפעת



תעא רצררדע תליתאי מהיוראדברי

 שיונק מה דק אחרת מחשבה לו שאין וגי( אמי שדי עלמבטיחי
 לו וכשיתנו מיד בוכה רבד איזה לו וכשיחסר יזון ואביו אמוומהשפעת

 דאגת ידאג שלא האמתית החסידות מדת וזהו מהד  שמח וצא הרבדאותו
 ב( המדה דוגמת חוו שם( הוא באשד )תיכף בחלקו ישמח דק כ%מחד

 שיבכה דבר איזה צריך אם וגם בעושיו שישמח כנ"ל מהתינוקשלמד
 זי"ע: דודמ"ל הקדח? מזקיני כנ"ל שמו יתברךלפניו

 כל להקל חסידים( בשם )מהמתכנים שנהגו התחנון נדבר הנהפג.
 מה ובפרט גיחוך. ליווי שמביא עד וריח, טעם בליכך

 הוא פלוני או פלוני צדיק של יא"צ שהוא כמעט ויום יום בכלשאומרים
 ויום יום כל לך אין הלא כי והמרה הלב מכאיב צחוק לידי המביאדבד
 לאלפים ותלמידיהם המה ואמוראים ותנאים מנביאים יא"צ ושבה בושאין

 תיקנו למה כן ואם דחמתלקותם זמניה ויומא יומא כל ובע'עורבבות
 וגם קל"א[ סימן ש"ח )בטוש"ע אפים נפילת הלכות הפוסקים רבועינוכלל

 בששותם וכיוצא דצדיקייא רבא הלקיא ככן כוה שנדפסים קטניםברפדים
 מגאונים יא"צ ושבה ויום יום לכל כנמצא ביומו יום דבר בספדובפרט
 גם צדיקים איוה לו בוחר אם ונמצא ואחסונים ראשונים ז"לוצדיקים
 תחנון לומר שלא בחר אותם רק אשך יותר 4ן שלקוים ש עשריםבמספר
 צדיקים על לעז מוציא הוא כן אם לגביה הלולא דדיי פרגדתםביום

 3יף בכתובות וכדאמרינן להלהיט פטירתם יום מחשיב חואיתהראשונים
 שלא נאמר ואם עה'"? הראשונים צדיקים על לעז להוציא 12לא ע"א[ק"ג
 שלימה שלכה שלם סימן ועוז- מבטל זה היי לעולם תחנת באמתיאמר
  שהגיד אחד דבי בשם ושמעתי ז"ל. האר"י בכתבי וגם כנ"ל אריחבש"ע
 ישראל בני עם על דינים ללמד רוצה שאינו משום תחנת אמירתשמבטל
 טעות חין ענ"ד ודו קטבחרי"א מעורר ההא בוידוי חשון כשיזכירהיינו
 מודה בודנת הוא הנידף ידי על כי בה4ויוץ מ"ש ידע לא הנראהוכפי
 עתותיו יתכפרו הנידף הי על כי תחנת בכונת כמ"ש וגם פטורבקנס
 בסוד הוא זה מי העל חריריו ערבות בשביל ישראל כנסת עושתוגם



 רצררדן תליתאי מהיוראדבריתעב
 וקדושים צדיקים כמה שהיו ומה עי"'ש עונותם כל את עליו השעירונשא

 הגה"ק כמו להם שהיה ואמתלא דחיה בכל תחנון באמירת ביותרשהקילו
 כבד שכתבנו כמו הוא צבי עטרת בעל ז"1 מזידיטחחוב מהרצ"הוכו'

 נפילת בכונת שכיונו משום ל"ק ]אית התפלה נוסח במאמר מאמרות[]בחמשה
 כמבואר גדולה סכנה ושהוא אשא נפשי ה' אליך לדוד במזמוראפים
 טההו ז"'ע מעהנאווע הה"ק אדומו"ר מכ"ק שמעתי )וכן הארת"לבכתבי
 כנ"ל( תחנון מלומד פעמים כמה שהחסיד הנ"ל להצדיק הטעם היהדק
 התפלה(. נוסח במאמדינו )עיי"ש זה שייך לא בעניותן אנן כן שאיןמה

 שהאריך מפה"ק ז"'ע הגה"ק לאאזמר'ר שלמה שם שו"ת בכת"יוראיתי
 הצדיק פטירת יא"צ ביום תחנון מלומד שמברלין אותן על קצתבזה

 רעל בטור כמ"ש דשות הוא תחנון דאמידת כיון בזה להקל שישוטענתם
 דאף ערבית תפלת גבי כ"ט[ ]דף בברכות התוש רבדי פי על השיבזה

 ]סימן באו"ח פסקינן דבהדיא וגם חנם לבטלו אין מקום מכל רשותשהוא

 וחשב בהם להתענות וראוי לאבותינו צרות בהם משידעו ימים אלותק"פ[
 בו שמת ויום רבינו מ17ה בו שמת ויום נת בן יהושע בו שמת יוםשם

 בו להתענות ראוי הצדיק מיתת דיום הדי שם ועוד הנביאשמואל
 לעטית ולא תחנון ולומר פניו על ליפול ראוי יותר כן ואםולהתאונן

 אפים. נפילת לומר שלא כחגאותו

 רשב"י בו שמת משום לא בעומר בל"ג אפים נפילת אומרים שאיןריחוק
 בש"ע כמבואר מלמות עקיבא דבי תלמידי בו שפסקו משוםדק

 א' ]ס"ק שם בט"ז הוא וכן מלמות בו שפסקו משום שד"א תצ"ג[]סימן

 האךיז"ל במידוד וז"ל האריז'ע בכונת מבואר וכן מין ובפמ"ג ב'[וס"ק
 זה שם בהתגלות כי בעומד ל"ג ונהו וכו' תום נתגלה בעומר ל"גובבוא
 עושים מלמות פסקו שבו דמחמת הרי עכל"ה הוא רחמים כי למותפסקו

 בודאי הוא ע"כ דשב"י בו שמת מחמת לא אבל בעומר בל"גהשמחה
 הצדיק פטירת ביום פניהם על נופלים שאין לשרתן )במחכת"ה(טעות

 בארוכה בזה מ"ש עיין בעומד ל"ג בענין מ"ש והנה הנ"ע. אאזמו"דעכ'י



תעג רצררון תליתאי מהיוראדברי

 בעניותן אנן וגם היו"ד על הבושם ערוגת לספד הנספח אדיה שםנשוית
 בעומר ל"ג של ימים הג' בענין וכן עיגק גל ]במאמר יששכר שערבספד
 עיין שלאחריו ויום שלפניו יום היינו במירון ז"ל הקדוש האר"ישהיה
 שמה גם נכתבו אלו מדבךינו דבךימ כמה כי ]הגס מ"ק אות ]יעלמ"ש
 נתחדשו דברים כמה כי ממקומה זזה לא ומשנה חסרתים לא מ"ק]באות
 מפה"ק זי"ע הקדוש לאאזמו"ר עוד שראיתי ודכירנא שמה[ וגםבזה

 שטעות וכתב היא"צ ביום תחנון המחסרים נגד וצ'ק בתשו' בזהשהשיב
 איקלע יב ע"א[ כ"ב דף ]יטעה הגמרא נגד והוא האלו האנשים בעיניגדול
 נפל לא מדוע בזה וטרי ושקיל נפל, לא ורב אאנפיהו כ"ע נפוללבבל
 לא כן על ידעו לא והם לרב שנודע יא"צ דהוי והול"ל אפים בנפילתאז
 לענין כלל דז"א ודאי אלא הלז וטריא השקלא כל ולמה אפיה עלנפל

 בזה. שם כתב ועוד עכתד"ה ותחנון אפיםנפילת

 הוא כלל במנחה תחנון לומר הקדושים מאבותינו נהגנו שלאדומה
 הוא והמנחה ביחד ומעריב מצחה שמתפללים משום הטעםכנראה

 בודאי כשהוא ערבית של שמע קריאת שיתפללו כדי השמשות ביןכבר
 אדומו"ר בשם כ"ג[ סימן וח"א אלעזר מנחת בשו"ת כבר שכתבנו כמולילה
 בחיבורינו דונתי בכמה ועוד עיי"ש מלפניו ועוד זי"ע מעיינאוועהקדוש
 הרי עכ"פ משחד בזמן במנחה בקול התפלה הש"ץ כשאומר וגםבעה"י
 על )כשיצא תחנון אח'י לומד אבל דיום השמשות בין בהיתרהתחיל
 סכנה גם שחר לו אין בודאי לילה דהוי השמשות בין שיעור אחריהרוב(
 ביותר בו ליחור צריכים במנחה דגם האריז"ל בסידור וכמבואר ר"לד"א

 כן שאין מה החיצונים שליטת כבד שאז מפני אז אפים נפילתהאומרים
 גוברים שהדינים כבר לילה כשהוא היינו בערבית שכן מכלבשחרית,
 כמבואר אז לומר אק הקטורת פטוםואפילו

 בהאריז'י
 תחנה שכן מכל

 ]סי במג"א וכ"כ ויעל ולא מוריד ח"ו להיות סכנה שהוא אפיםונפילת
 אפים נפילת כלל לומר שלא ממעינו שפיר ע"כ עיי"ש ט'[ ס"קקל"א
 הנפלא בע כי זי"ע משינשוע הה"ק אדומו"ר קדוש מפה ושמעתיבטנתה



 לנורה תליתאי מהדוראדבריתעד
 )בימי ד'ע פתאום נפסד שלותה( אילה )בע"ס זצ"ל נפעלי ד'הגה"צ
 לומד בדוסיא  בטשם-קעס מעז )שנהגו במנתה אפים נפילת בעתנעוריו(
 והמ"י וקדוש. גדול אדם שהיה בשבתו וסיפר אפים( נפילת במנחהגם

 זי"ע מדיבוב מהרצ"א הגאון הקדוש זקיני וגם כנזכד. אז הסכנהמענין
 דד"ת בתפילין גדולה מנחה יום בכל שהתפלל נודע יששכר( בני)בעל

 מה"ק בד"ת ובדברים דפדקא באגרא ז'ע בדבריו עיין והטעם)ביחידות(
 טעם שייך לא הערבים. בין או צהרים. אחד גדולה ובמנתה ק"דן)אות
 ובבית אפים נפילת לומד רצה לא ביחידות מקום מכל כנ"ל לילהתשש
 שהתפלל בשחרית אמנם והמ"י לקולא סכנתא וספק תורה ספר בושאין
 )יפחז כנ"ל: אפים ונפילת תחסון ביטל הלא שהחמיד נודע יום בכלבצבור

 מ"ק: אותלעיל

 ראה שמה נקרא ולמה איה, זו דאה ע"מ[ מ"ג ]ד, תקין בשויםפר.
 בארץ נבלה ודואה בבבל עומדת תנא וכוי ביותרשדואה

 והנה קתני" "גוזמא ממי( ידעתי )לא בגליון ונדפס הגמרא המיאןישראל
 בלשון חכמים דברי מקומות בשלשה ע"א( כ"ט )יד תמיד בש"סמצינו
 שנדפם הרא"ש בפירוש )הריעש לא התם אין הני קמ"ל וכוי )גוזמא(הבאי
 זה לכ"ע פנים כל ועל תמיד( עולת בספר בדברעו וכן ווילנאבש"ס
 הני בכלל שיהיה דיזכד לא ישראל לארץ מבגל שדואה דאהדהעוף
 י'ע ובאמת בגלית. זאת והדפיס כתב מי ידעתי לא ע"כ גוזמא.דלשת
 נבילה ורואה בבבל כבגדת  ואעומד אמדו דכי בטבע כ% גוזמאדאינו

 על והייע בבבל שעמד דק אמרו הרי רב מרחק בדרך וכיוצאבירושלים
 בסמוך היינו חסדאל בארץ ודוחן ישראל( לארץ )סמוך בבל מדינתשפת
 מאה דק ביניתם ראין באמת ר"ל ישראל ארץ גבול כבד שהוא בכפרלו
 )עד כך כל ומדוייק מצויין הגבול דאין והגם בלבד. אמה משת איזהאו

 ע"ש ר ור גיטין בש"ש דמציע כמו ישראל לארץ בבל בין חרא(לאמה
 ת2"2א אסבא עד וכר בבל האי היכן עד ע"אן ע"ב דף בקדושיןןועיין

 ומקומם כגשרים בין ד4לוגתא דגרן י'ע מקום מכל עייפך וכו'דגישרא



תעה רצררדן תליתאי מהרוראדברי

 הפרש שום אין ליה דאית מ"ר ולתר רכל במך אמה מאות איזהרק
 הגבול ונודע ליה סמוך מיר רק לבבל ישראל ארץ גבול ביןופלוגתא
 הוא. קרוב כי ישראל לארץ מבבל שרואה מה גוזמא אינו כן אםבדיוק
 אינו אם מדזעק שדואה דהראה רבותא מהו כן ראם תקשה לכאורהאך

 )נאמר קצת ומרחק הפרש 2ום הוא סוף כל יסוף לומר ואין כלל.מרחק
 ישראל ארץ כבר ברור שהיא המקום בין אמה( מנבת ג' אולילמשל
 עופות משארי יותר ממרחק שרואה דהראה רבותא חיש לבבל ברורלמקום
 לארץ מבבל רוקא נקט מרוע כן אם קשיא מקום רמכל ארם מבניואולי
 כך שדואה הול"ל וחידה סתמא בררך רכהמתמע לישנא שיהיהישראל
 בבבל( או ישראל בארץ הוא אם מינה נפקא )ואין במרחק אמות מאהוכך
 בארץ נבילה ורואה בבבל שעומד חכמים לשון בריוק נקט שזוח "יאך

 משום בבבל נבילה ורואה ישראל בארץ שעומד להפך נקט ולאישראל
 הארצות מכל גבוהה ישראל 12ארץ ע"ב[ נ"ר עבדים חז"ל ברברירעדע
 מתי ננערו שלשם שנער נקרא שלכך נמוך המקום בבל כי ידועוגם
 גבול בהתחלת ומיד חשוכא ארעא ככה על ונקרא שפלתה מפנימבול
 סמוך למטה בבבל כקהיומד שפיר וזהו ההדה לעלות מתחילין ישראלארץ
 ישראל. ארץ גבול כבר שהוא ההר על שמונח מה למעלה ורואהלגבול
 הטבע בדרך אדם בבני היטב וכידוע הראה. של דאייתה רגודל רבותאזהו

 שאין מה למטה מעמקיה הבטה בדרך בנקל רואה )בהר( למעלהשהעומד
 הרבה למרתק לא וגם ההר על למעלה לראות קשה למטה שעומד מיכן
 שדואה בהראה נקט לא כן על ביח"ר טובה ראיה לו שיש למי דקגום

 שאין מה רבותא ואינו למסה( מלמעלה הבטה )ותהו לבבל ישראלמארץ
 דהראה רבות' חי למעלה ממטה ישראל לארץ מבבל רואה אםכן

 שפיר: ואתי כנזהר( מאגוזמות בזה איע )אבלברתחתה

 דג בהתבקש עד בא דוד נן אץ ע""[ י"" נירבסנהדריץפה.
 מרן קדוש מפה  ושמעתי ימצא הלאלקולה

 אשם יהיה רוד בן בטשת קודם כי וכחמצן הדברים פירוש ז"1אאמו"ר



 רנררדץ תליתאי מהיוראדבריתעו
 נזונין יהיה לא וממילא וכו' ימסגר חטא ויראי וכו' הדורופני ועזובעצור
 וזצה מעשיו כל על המרחם ה' בחסד רק זכות להם אין כי עצמןבזכות
 מהרר ומ"ט דלי"ם גומ'ע דל"ת גימ"ל ע"א[ ק"ד ]דף בשבת חז"לאמרו
 היא ]וכן ליכסוף דלא היכי כי מיניה דמקבל משום מגימיק דדל"תאפ"

 לאסתכולי בהית דיליה דלאו דאכיל מאן האי רערלהן פ"א ]סוףבירושלמי
 ג"ד בבחינת הוא בזכותינו שלא נזונין אנו אם כי ונמצאבאפ"[

 בזכותנו נזונין אם כן שאין מה כנ"ל דדל"ת אפ" דמהדר לדל"ת(קודם )הגימ'י
 צריך שאין לגימ"ל( קודמת )הדל"ת ר"ג בחינת להיות יכול יהיהאז

 ד"ג שיתבקש עד בא דוד בן אין וז"ש מהגימ"ל דדל"ת אפ"ליהדר
 ימצא ולא )הנפש( לחולה כנ'י( וצדקתו בזכותו נהנין בבחינת)שיהיה
 לגמרי שנתרפא צדיק ימצאו שלא עד כך כל חשוך הדור שיהיה)מפני
 למעני ויאמר יתברך דהום ירחם ואז כנ"ל. בזכותו( ונזון הנפשמחולי
 ז"'ע: הקדוש אאמו"ר עכ"ד אמן. בימינו במהרה בקרוב ויגאלנואעשה

 רבשכבה"ג הקדחה רבינו בשם ז"'ע הקדישים מאבותי שמעתיפו.
 תיקון לתקן הזה לעולם בא הוא כי ז"'עהבעש"ט

 שהעולם עמודים בשלשה בקלקולם ברפיון העולם עומד היה ואשרעילם
 הבעלי קלקלו התור"ה עשר כי גמ"ח( עבודה )תורה עליהםעומד

 העולם עיני לעור דופי של דרשות ואמרו לעיר מעיר שנסעודרשני"ם
 קלים בעצמ1תם היו חשם אותם ותירצו פליאים מדרשים להםובדו

 כי ופחזותם בקלותם היציעים החזני"ם קלקלו העבודיה ועמודונוכלים.
 העבוד"ה וזהו תיקטם תמידים שבמקום התפלה רק לנו איןבימינו
 בבכור קמאי הני בדורו עליהם צווחו כבר ]וכבהצר )בעוה"ר(בגלותנו
 אמדו לאשד הקלים העיתטי"ם קלקלו הגמ"ח ועמוד ז"ל[ ודעימיהשור
 זויתא מהאי עננא סלק רקדים חלקיה אבא גבי ע"כ[ כ"ג ]יף בתעניתחז"ל
 בביתא שכיתא דאיתתא משום דידיה לעניש דמר דביתהו קיימאדהוות
 ע"כ[ ס"ז ]דף בכתובות אמרינן וכן הנייתי ומקרבי לעניי ריפתאויהבא

 וכו' ובשר לחם פחלקת שאני משמנת הנאתי אהנהתי ומקרבאופירש"י



 תעו רצורה תליתאי מהיוראדברי

 מבשד לעניים לאכול שנתנו ידי השל בכתובות( שם וכנזכר בממון)יא
 שעוד דק גמ"ח עשו שלא נמצאו הקלים השו"ב שהאכילו וטריפותנבלות
 עמודים ג' כל היה כן :על למקום ממקום הסובבים העניים אתהכשילו
 שו"ב ימיו בתחלת והיה ז"'ע הקדוש הבעש"ט רבינו שבא עדרופפים
 העולם לב ועודד ש"ץ וציה העמוד לפני התפלל בהתגלותוומח"כ

 שת תניינא מהרורא בד"ת ברבדינו )וכמבואר נוראות בקולותבתפלותיו
 אלו כל לתקן כדי האמת דדך על תודות מאמרי שמד והיה עיי"ש(ס'

 כנ"ל: שמעתי כאן עד מכונו על עולם תיקת ולהעמידהקלקולים

 העולם רבדים פילשה על ב'[ משנה ]בפ"א זהו באבות שם אמנםפז.
 שלשה על אומד דשב"ג -ח[ ]במשנה ושם כנ"ל וכו'עומד

 דהיינו דבדטנודא שם וכתב ודיקלום והדין האמת קיים העולםדבדיס
 נברא שהעולם דלעיל דבדים הג' ואינו מתקתם אדם בני שלישובן
 דשא בנאות ב'[ כ"ג ]תהלים הכתוב רמז וי"ל עיי"ש עליהםונתייסד
 שולום( דרן א'מת )ד"ת דש"א היינו ינהלני מנוחות מי עלידביצני

 מתקיים אדם בני של )ישובן ינהלני מנוחות מי על זה( ידי )ועלידביצני
 מאמרות בחמשה מזה ]שיק וכנ'ע. השלום( והסתדרות השקט מנוחהבדדך

 : קצת[ אחר באופן הג אות הלקוטותמאטר

 לא רעי ה' לדוד במזמור קצת פנימי ע"ד אחר באופן עוד בזהא"י
 )הכוונהאחסד

 מי על נשורין( מש"ע השפע נמשך כי בהאדה'י
 בסידור עיי'ץ2 הז"א( )דרך צדק במעגלי ינחני וגר ינהלני )חסד(מנוחות
 ידוע הנה כי וי"ל ידביצני( דשא בנאות על שם כתב )ולאהאריתך
 בתיזוה"ק כמבואר לשמאלא נטל היסוד דרך בע"כ לילך צדיךשהשפע
 כשמאל הגבוד"ה דדך צ"ל כי הענין( בביה"ד ז"'ע אאמו"ד של)ובספריו

 נלע"ד וזהו ח"ו לחיצונים תלך שלא חסד של השפע  שתצמצםכדי
 ידי על היינו א'מת שילום ד"ן ]ד"ת דש"א בנאות הנ"ל הכונההשלמת
 ממוזג בא זה ידי חדל לשמאלא דנטל היסוד שלו"ם כנ"ל גבוד"הדין



 רצררחה תליתאי מהיוראדבריתעח
 מנוחות מי על ירביצני וששד( למשפיע להיסעד ומשר ל"א אמ"תלמדת

 כנ"ל:ינהלני

 על י"ל ת"ק ל"ז ]תהלים יחפץ. ודרכו כוננו גבר מהיי מהיפח.
 ומשגהה כי פרקייך ]בשמונה ז"ל מהרמב"ם הידועדרך

 ופרט פרט כל י ההשגחה לראות האדם שיזכה שמו. יתברך)מאתו
 כונת גבר מצעדי מה' ח'ץ2 שמו( יתברך )בו הדביקות סיבת הואלטובה(
 פסיעה כל על דרכיו מצעדי כוננו אשר יתברך מהשם ההשגחה)יראה
 יתברך בו )בדביקות יחפץ שמו( )יתברך ודרכו האדם( כאשרופסיעה,

 ז"ל: מהרמב"ם כנ"עשמו(

 מסגן עמי מיש ע"ב[ ע"ז דף ]שבת ללע שאמדו דרך י א"יפט.
 חשוכא דבריישא עולם של כברייתו אימרי ודורברישא

 אמנם מהאריז"ל בע"ח חז"ל בדברי בו מדובר נכבדות וכבר נהוראוהרר
 דבר בכל הוא כן כי אחר במקום בעה"י מזה דיברנו כבד העניןבפשטות
 בתחלה כי וטעץ הטוב בדרך ולילך לתקן דרכו לכוון ובפרטוגעושים
 קודם אבינו אברהם לפני ר"ל הבע"ד הראה כאשר המונעות סיבותיראו

 סובא )אמצם השוכא ברישא מסגן עיזי בבחינת והוא וכהנה כהנההעקידה
 גם עולם ברא לכך כי למראיו להטיב שש יתברך רצוע בגווייהוגניז
 בתחלת דאריז"ל מ"ש והמ'* אהדדי סתרי הלא במה"ד במחשבהשהיה
 לברואיו( להטיב כדי השלם את לבדוא שמו יתברך ברצתו כשעלההע"ח
 נהוד"א חף"ם( מלך פני באוד השמיני מלך הד"ר בבחינת )י"לודור
 ליצרו לעבוד שלא בנסיון יעמדו כאשר נתגלה שמו יתברך חסדו)אריר

 נמשלי הכתוב שאמר וזום שמה יתברך ליוצרו דק דיליה גונדאוהמפתים
 בבוכנת עטו שמונהגים נראה ]בורזלה כונם גב"ך מצעדי מי ס"קמ'

 הנזכר בדוונוצות זה ע"ש בכתוב פעמים ברוב נקרא וכן גבושםגמר
 חטאיו. על גב"ר ל"ש ]שם מ"ש וכן עני. ראה הכב"ר אני א'( ג, ]איכהכמו
 יהיה, גב"ך סף מ"ח[ ס"ט ]תהלים היהיה. גביר יפת אם -דן -ד]איוב



תש רצררשוע תליתאי מהדוראדולרי
 גב"ד. משפש  להטות ל"ה[ ג' ]איכה בימיו. יצלח לא גב"ך ל'[ מ"ב]ירמיה
 ודרכו נתגלה( השה"ש כנ"ל ברישא מסגן עיזי מבחינת והתל כיוצאוכן
 כנזכר: דפנימי( בחסדו להטיב הקדום והנצו ברצונו שמו )יתברךיחפץ

 ז"ל התורה שר עולם דגאת בהספידא בדרוש שאמדתי מהסב.
 למלא ויד"א בתורה הגדול בם את לקבלובהתעוררות

 בבית מצבתו( והקמת חודש. י"ב כלות )שרם זה ואמרתי לו כרשימקומו
 תמצית בעה"י ופרטים דשם. החשם בבית הדוזש והשלמת שםהכנסת

 דגזכד. מדדויםרבדים

 במרחק הלום עד הנה באתי מדוע בעיניכם יפלא אל ורעש אח9הנה
 אבדפה"ק ז"ל המובהק הגאת רבכם של המצבה להקמתכזה
 לבוא אתכם הבטחתי רבות והפצרות דפיקות אחרי גם רצתכםומלאתי
 מסעי באלה לנסוע דרכי זה אין כי מדע הלא אך בעה"י הבשחתיושמדתי
 כי ובפרש ז"ל הקדורכם אבותי דרך זה אין ואושר מרחק בדרךובפרש
 נפשות ששין אין ע"א[ ז' דף ]שקלט חז"ל אמתו המצבה הקמתבעיקר
 בהקמת שעושים דורש קלל מה כן ואם זכרתם הם דבריהםלצחקים
 צריכים אין יחזר גדולתו לפי אדרבא הלא ומפורסם גדול אדם שלמצבה
 וספרים בשו"ת למעניתם בזה דמויכו כבר באמת אמנם מצבתולהקמת
 לגשנים שעוטרם מעולם הקדושים מאבוהינו דגשנהג נכת כילבאר

 האדם זכר לתכלית להם המצבה זה שארן ינץ גדולים ציוניםוצדיקים
 שיחשבו )כמו ניזם למזכרת האבן זה ושיהרה בעולם זה שהיהדג5טר
 זכרונם" הם "דבריהם כי כלל זה א"צ וגבעים ובצדיקים פשוט(באדם
 שמעתתא קץ על ודה בשלם וקיומם חעתם את ישתלם לאוממילא
 אטע לבד קבורתם מהוכן לידע דק המצבה לצען והצררך בפינודרעק
 ששף ולהתפלל שמה( ד5פע חשר" גשנם )היען הווה לכמררמקום
 עד רחל קמירת מצבת ההש כנן ל"ה נברוזות בתוהתך רחל במצבתש"ש
 במנשרו די תצה רהל קיבורת" מצבת יתר פושן טרש לסיפרה ויפלאהיום



 עררתן תליתאי מהיוראדבריתפ
 ידעו וממילא למצבה צריך איל קבור שאינו החי הלא כי רחל""מצבת
 צריכה איל אמנו רחל באמת אך לקבורתה המצבה היינו הכוונהסוגיא
 קול ט"ו[ ל"א ]יכמיה הכתוב ריבד מלא מקרא הלא כי מצבתהלזכדת
 בניה על להנחם מאנה בניה על מבכה דחל תמרורים בכי נשמעבדמה
 בערנו העומדת היא כי ועונה עת בכל אותה זוכרים ואנחנו איננוכי

 כן אם הלז והחשוך החל מגלות ולצאת להגאל נזכה עדי מרוםבשמי
 מצבת רק הכתוב דייק כן על עולם למזכרת אבן למצבת צריכהאינה

 מקום בדיוק לידע לזכר הוא לקבורתה מצבתה דייקא רחל"קבורת"
 גם מזה כתבנו ]וכבר וכנ"ל בעולם שהיתה לנפשה לה ולא"קבורתה"

 אאזמו"ד על בהספד צדיקים זכרון ובת" בעה"י בחי' אחד במקוםכן
 דוכתי[. בכמה ועוד מפה"ק זי"עהגה"ק

 שפיר יתכן כנזכר זכרונם הם דבריהם ע"א[ ז' דף ]שקלים במ"שודקנה
 מה פי על הספידו בזכרון עוסקים שאנו המנוח החריף הגאוןעל
 עה"כ א'[ ]חלק אלעזר למנחת )הקדמה(  זעירא בתרעא כברשכתבתי
 עוסק שהוא מי כי דברך אשכח לא אשתעשע בחוקותיך ט"ו[ קהל]תהלים
 גזירת עליו נגוד ולא א"צ אז ולפלפל לסלסל להשתעשע התורהבפלפולי
 שמחל הכס ע"א[ ל"ע ]דף בקדושין חו"ל אמרו והנה באודך עי"'שהשכחה
 ב'[ א' ]שם דכתיב ודא דיליה תורה רבא אמר מחול כבודו כבודועל

 "תודתו" נקראת היא וגרסה משלמדה פירש"י ולילה יומם יהגה"ובתורתו"
 קנאה וגרסה שלמדה בשביל וכי ביאור צדיך ועדיין דיליה( תודתו)ההנו
 לקיים ה' תודת רק למר הלא )ריליה( עצמו תורת נקרא שיהיהלעצמו
 ועונה עת בכל תורה הידושי שמחדש במי להבין יש אולם יתברךרצונו
 האלו וחידושים תורה הדברי כן ואם כנ"ל אקמץ ומוסיף ומסלסלמפלפל
 עתיד ותיק שתלמיד מה אפילו מסיני דבינו למשה נמסר הכל כיאם

 )היקע וגירסתי יגיעתו הכלמלא ידו על אלו הת"ת נגלו הלא מ"מלחדש
 ולהעמיק לנגע גוש שמשבר בספרים וכמ"ש נפשי גרמה ל'[ ]שםכמ"ש
 וז"ש דיליה חורתו שפיר זזת כן ואם אלו החידושים נגלים היו לאבל'ת(



 תפא רצורה תליתאי מהיוראדברי

 שתול כעץ והיה הכתוב המשך יובן ובזה ולילה יומם יהגה"ונתודתו"
 ומחדש פידו"ת שעושה )היינו בעתו יתן פררו אשר מים פלגיעל

 )דיליה( "ובתורתו" נקרא וזהו שעה( ובכל יום בכל תורה ברבדיחידושים
 תודתו בעצמם הם שחידשו )מה "דבריהם" וז"ש כנזכר. ולילה יומםיהגה
 גזירת תחת יבואו ולא ד"ת יזכד"ו זה ידי )על "זכרונם" הם כנזכד(דיליה
 יחדשו זה ידי ועל ומעיינים שמפלפלים כית חז"ל שאמדוהשכחה

 הגאת על שפיד יתכן וזהו ח"א. במנח"א מהקדמתי כנ"להחידושים(
 חידושים תמיד יום בכל המחדים חריפתו בגודל נודע שהיה הנ'יהמנוח
 אין עד אופן בתוך אופן שונים באופנים בקעות ידדו הדים יעלודבים
 קשה חכמתו. ובגודל עיונו בעומק ולילה יומם עוסק היה ובזהחקר.

 נשא לא אשר אמיתתו. למדת ומצורף דוגמתו. נדאה לא וכמעטמציאתו.
 ורדיפות ר"ל צער חיי לו גדם זהו ואשר אדם לשום החניף ולאפנים

 לבו שם לא הוא ביותר ובדודותינו בעוה"ד הוא כאשד רביםמשונאים
 שאמרו וזהו כנ"ל ולילה יומם יהגה ובתודת"ו חפצו ה' בתודת דקלזה
 אקרא שם שאסמכוהו )ומה מנביא  עדיף חכם ע"א[ הב )ין בב"בחז"ל
 כי מובן והענין ואסמכתא( רמז דק הוא חכמה לבב ונביא הב[ צ')תהלים
 התורה בחכמת ממש לחכם בפרט דבות ומניעות  עיכובים לו ישהחכ"ם
 ובהלות וטירדות צעד מתוך תורה למלמדו קליהם שנגזר בו והוגהומעיין
 רות על הרגל בשמחת )ומובא אליהו דבי ותנא ממדרש כידוע ד"לורדיפות

 כך כל נסיונות לו שאין ה' מפי שטומע הנבי"א כן שאין מהבהקרמחק
 לחכם הנסית כן שאין מה בנבואתו שרואה כיון מדתו ועמידתבאמונתו
 ולא לישראל התורה ניתנה לכך כי יותר בנסית שעומד מי הואוהעיקר
 חז'י שאמדו כמו השרתלמלאכי

 וזהו מנביא. עדיף הבם ולכך בשבת
 מת של דבריו אלא מת ב28י אומרים אין ע"בן ג' רף )ברכות חז'עשאמרו
 מת של "דבריו" דוהו כדברים וההם מיירי. תורה דבדברי שםואמרינן

 והספדו בשבצן אומרים תורתו דברי סההו תורה בדברי דברי'ו שחידשמה
 רב דהמך ע"אן מ"ג דף נשבת חז'ע שאמדו כמו מת" של "בפניתוחין
 כשמספידים גם בפנ"'ו וההנו קאעעא דהתם מקים בדנפדא ליאתים



 לצורה תליתאי מהיוראדבריתפב
 קאימנ"א דהת'ש מעים החים בבית או הכנסת בבית חודש( י"ב)תוך
 וששמרים וכו'( דובבות שפתותיו מפיו שמועה )וכמתימרים בפני"ודהוא
 קהלתו מבני חכמים התלומדי כשיתקבצו די היה לזה אולם כנזכרדברי"ו

 )עמל שלו היא"צ קודם קברו על הסמוכים השכנים מרבנים וגםומשפחתו
 )וכנזכר חידושיו והיינו מפיו תורה דברי לומר הגוהף'ש( קודשבשבת

 אדם בו שמת ביום שמתכנסים הגאונים תשובת בשם יבמות סוףבר12"י
 למה כי יפלא ועדיין בשמו( תורה דברי לומר מסביבותו קברו עלגדול

 לזה. ממרחקבאתי

 ורוב הזה הקודש הקהל לעוררכם באתי ועתה בזה  אודיעכםאולם
 ע"א[ וע"ס ע"ב, ע"ח )יף ביבמות חז"ל אמרו הנה הע"י.הנכספים

 שאול ואמרו ר"ל וסכ"נ רעבת נגזר היה כהלכה נספד שלא שאולעל
 לפי שם כפירש"י למספדיה. דרכיה ולא שתא ירחי תריסר להונפקי

 )יף קטן במועד כדאמרינן תודש י'ב לאחר המת על תנחומיןשמקבלין
 על חודש י'ב לאחר מהלב שישתכח המת על שגזרו לפי והחנו ע"כ[ב"א
 נשכח שכבר מה לעורר לר5פמיו עוד שייכות ואין ארעע צרח לאוכן

 השמים מן כשנגזר אבל בסתם הנדוג העולם בדרך והתינח מלבוצרתו
 שבשביל לומר היתכן נפשות וסכנת מות של רעבון כזו ר'ע רעהגזירה
 יספידוון לא זה בשביל חודש י'ב לאחר למיספד והמנהג הדרךשאין
 מבע רועבת של מות מכת להשיר הזה העון לתקן חודש( י"ב)לאחר
 נפשות בסככת שכן ומגל מנהג שייך לא שכיחס דלא ובמילתאישראל
 הזוה"ק דברי פי על ו"ע בלבד. מנהגא הלא איסורא אפילו דוחהשומא

 לאחר מששמה כן גם ע"בן קג"ב נשבת בש"ס חז"ל בדברי וזעאהנודעים
 שייתה הגוף את פוקדת הוא חודש י"ב שבתוך מקם-ו קולה חודשי"ב
 עולה חודש י"ב ולאחר עליו ומהאבלת חייו ימי כל חרא בצוותאאתו
 בקברו עצמותיו על שנשאר דגרמי הטבלא )רק הזה בעולם יורדתדאינה
 "'ב לאחר כי בגמרא וז"ש קברו( על זה ידי על יתפללו מצואולעת
 קברו( על אפילו לכאן בחזרה לבוא דרך קוד לו )שאין דרכיה לשןחודש



 תפג קודרה תליתאי מהיוראדברי

 קאימנא דהתם משום דב כדקאמד דק שהוא הד5פד יועיל זה מה כןואם
 כן אם הוה לעגלם עוד בא שאיע חודש י"ב לאחד כן שאין מהכנ"ל
ד היא לשמוע ענד בא שאינו כיל אז ההספר ויועיל יצילמה א ה  בזה 

 דוד בשם שם יבמות בש"ס אמרו נושפיד בעדנו טוב להמליץלהנפטד
 ע"ה(.המלך

 היא"צ קודם ימים איזו היינו חודש י"ב תוך כעת עומרם אנחנואמנם
 ע"ב כ"ז דף נס"ק חציל אמרו והנה כנ"ל. חודש הי"בתכלית

 וי"ל בנים בלא להולך בכה בכו וגו' לבעז תבכו אל ע"א[ קט"ז דףוב"כ
 לשעבר הצועק באמת כי לשעבד על לתקן הוא ההספד ענין  עיקרדהנה
 לבם אל שיתע או לבו אל יתן והחי ההספד ידי שעל רק כלל עניןאינו

 אחד שכל כיון בכבוד ופרנסתו במשטרתו שישארו וב"ב בניו בידלהחזיק
 ודב הדוד בגדול ובפרט מיתתו. את בחטאיו גרם הוא אולי לבו עליופים
 מצינו ויצה מקומות. בכמה חז'ל שאמדו וכמו קהלתו. לבניהעיר

 גם שליח דמירלח כי תתב[ מימן במג"א ומצויץ ז"ל הראשוניםבתשובת
 ובניו לב"ב וגם תשובה לקבל צדיך זה כל עם השליח ונהרגבשכד.
 בנים בלא להולך אבל בנים מפציח למי זוח אולם בכבוד. לפדנסצריך
 של דברים לבו אל יתן והחי הבכיה רק ההספד תכלית שום איןד'ל
 וז"ש ע"ב[( כ"ח נדף קטן בנצעד חז"ל היאמרו עוכמו יספדוניה דיספדמיתה
 בלא לדולך בניו( למצב התיקת תכלית בלי בלבד בכיה ירק בכהבכו
 שאין כית מולדתו. ארץ את קוד וראה ישוב לא כי דבתוב( נומסיטבנים
 שאין מה הזה. בעולם אחריו( עשהעסרר ממולדתו עהלז( בארץ דרךלו
 קדושה הקהלה אתם והנה בבניו.  עכ"פ לתקן שיכול בנים שהניח מיכן
 דהור. מגביני נפלא היה דשרו'ק הרב כי לבל ושת מודעת הן יציץוכר

 בכם ומקוהם פטירתו את ממש גרנד כנודע ומחוץ מקופלתכם ריבואנשי
 בן ברכה אחריו השאיר והנה האדמה מן צועקים ורבך אחיך דמיקול
 דין להפליא עד ומהלל נכבד טובות מדחן ובעל יד"א הי'ב בתורהגדול
 מעון רבים השיב אשר דמע המר המפורפם הגה"צ אמו אבי מדכיתרפיש



 רצדרה תליתאי מהדוראדבריתפד
 בביהכ"נ עומד )להיות בפניו שבחו מקצת זהו זי"ע. מישראללאלפים
 וכפי הרב של בחירה מלעשות עתה עד עכבתם ומרוע נ"י( אתנוכעת

 וגם הנ"ל. הגאון אביו מקום ממלא אב"ך לרב לקבלו עמו הרובהנשמע
ה בחזקת ומקילים החולקיםלדעת ל  החסיך הגאון )הוא לבנו 

 במלך ר"ה ש'ש מריש בראייתו כהלכה משיב בשו"ת זצ"ל(מפשעווארסק
 אפילו בהחלט שנתמנה קורם כן פי על אף מארר עלי" ואימני מלךבן
 מהתם רק דילפינן רב לגבי שכן מכל בחזקה מלך אינו מלך בן מלךהוא
 המעכבים המיעוט גם הכא אבל בו יחפצו לא דהרוב מיירי התםאבל
 מורו כ"ע כן אם בו חפצים והרוב מקומו למלאות בנו ראוי שהואמודים
 כללית אסיפה לעשות איכא ומצוה תיובא מחוייבים שאתם וברורפשוט
 לטובה יקום כן ריעות רוב פי ועל עירכם תקעת כפי הרב בחירתעל

 התורה. פי עלבעה"י

 היינו מת של דבריו אלא מת בפני אומרים אין כנ"ל חז"ל שאמרורזיאל
 מיתתי גרמתם הן לפניכם אומר עצמו היה שהוא מה מת שלרבריו

 המתים תחיית יעי הזה לעולם בחזרה לבא אחפוץ( )ולא אוכל ולא)ר"ל(
 ההגון בני את לקבל זאת לי נא תעשו פנים כל על בימינו.במרוה
 מת של רברי"ו וזהו האיו,. יקצץ ולא המעיין יבוש ולא מקומילמלאות
 תהלים בילקוט חז"ל ואמרו לרבך. יכול היה אם באזניכם רוברשהיה
 בלבד הדיבו"ר אלא שמתו להצדיקים החיים ר~דיקים בין אין תשפ"ז[]גמז

 המתים הצדיקים יוכלו שלא "הדיבור" שהיינו בזה  שפיר ויתפרשעכל"ה
 בעה"י החיים אנחנו )בשמו( בפנינו אומרים זהו מת( של )רבר"'ולרבך
 טובים. ושנים ימים ולאורך בימית במהרה צדק גואל לביאת נזכהאשר
 )וחוששני אז כהלכה נספד לא רבכם כי לכאן לבא הוצרכתי אשרוזהו
 בעת וגדולים רבנים אז קוהיו חהגם העולם( ולכל להקהלה ר"ל זהמעת
 אודות על הקהל אסיפת ותורה( )כהלכה לעשות "כהלכה" קיימו לאהלויה
 והקהלה התורה וכבוד כן גם להנפטר רוח נחת ויהיה לקבלו הנ'ץבע

 ]ובררך "" יצנן לא כנ"ל( דישיחם בנים ומהניח )למי בלבדובבכיה



 תפה רצררה תליתאי מהיוראדברי

 היל"ל[ כבית הלכ"ה קה"ל כי כהלכ"ה נספד שלא אמדנו ורמזצחות
 פנים כל על לתקן לכם וטוב תורה בקול שמעו ורעיי אחי בנחועתה
 וה' בחידה. אח"כ הפיטדת עצרה. היום לקרוא חודש הי'צ כלותקודם

 בכ"ע: בימינו במהרהיעזרנו

 ]איונ עדה'ע נאמד אליו ז"ל המנוח הגאת של התורה כבודולמען

 שם ופירש"י לבוש. כמו ויתייצבו חותם כחומר תתהפךל"ח[
 דקרא רישיה אמנם המתים בתחית בלבושיהם הצדיקים שיעמדודהיינו
 לרשום צריכין כשיחוקקוהו "החותם" דדך כי היינו חותם כחומרתתהפך
 כשיניחוהו ו(מ לימין משמאל שיחוקקוהו היינו הישד מדרכו להיפךבע"ע
 הזה בעולם העכור החומ"ר הוא כן ביושר אותו יראו חתום הניירעל

 כחומר תתהפך אמנם. חיים. והמה שונאיו( ידי )על מת וכו' הדביאמרו
 ראיתי הפוך עולם ע"בן " דף ]ב"ב חז'ע שאמרו ]וכמו כנזכר)העכוד
 הוה שבעולם דאית[ ברור עולם וכ"ל למעלה ותחתונים למסהעליונים
 מעשה( עשיית וכמו כנזכר בהיפוכו הדבר ואומרים תופשיםהחומריי
 תורתכם בכח חים מרומים בגנזי נשמתו הגאת אתם באמת )אמנםחותם.
 כולם וידעו יכירו ונע חכמתכם. חידושי ויתפשטו חוצה מעיינותיכםויפוצו
 וצדיקים חיים. רוח בבחינת הזה בעולם וגם הבא בעולם חיים אתםכי

 נקרא לא מקומו למלאות כמתעו בן שהניח מי וגם חהם נקראובמיתתם
 ומנגדיכם שונאיכם המה אמנם מלכנו. דוד גבי חז"ל שאמרו וכמומת

 להשגלות התחיל ובעה"נ קדירה כשולי פניהם כסו כבר כי מתיםנקראו
 יהיה בעה'ץ וגם ממעשיהם וינחמו וישובו נצחונם. ומגמתקלונם.
 מפילא בטל יהיה זה ידי העל שליט"א בניכם ביד המחזיקיםלנכתבים
 לבוש ככף ויתחצבו לזמן( ביסרת במהרה נזכה עדי קנאתם גםשנאתם
 השם ויושיענו יתמרנו כן נ"ע( ודקרי חז"ל מדברי כנ"ע בתחיה)היעמדו
 הבדלם. 3ר ושלום וחיים בימינו במהרה צדק גואל בביאתיתברך

 בעזה'ץ לטובה והמסתעף ומוסר דרוש פלפול בדברי עוד)והארכתי

השכמ'או,:



 יצורה תליתאי מהיוראדבריתפו
 בהילמא תזיר יוחנן ר' כלעזך א"ך ע"א[ ה' ]דף בכורותצא.

 לה מתנינן איפכא כו' וכו' אמייל מלביתאדמהלתא
 ואמריתו )פירש"י אתקמר דר' להא לה ואפכיתו תיובתא נמי ואפכיתוכו'
 אלעזר ר' והא לקיש דריש למלתיה ליה ומתריץ בחלום חזאי לקישריש

 אלעזר דר' בשביל דכי והבנה ביאור וצריך עכל"ה( הוה יוחנן דר'תלמידו
 לריש לרופתו יכול היה לא ע"כ לקיש ריש של ולא יוחנן ר שלתלמידו
 בך הונא ר' דה"א ע"א[ קמ"ג ]דף בב'צ כן כמו מצינו הרי בחלוםלקיש

 הונא רב היה שלא השף עי"ש תיובתא אויא רב דמותיב בחלמאשיא
 דחזאי מקום בכל דוצה ליישב דצריכין כרון בעל אלא כלל.תלמידו
 כעין אח'ע ש מקודם לו בא ע"כ דבריו שיישב היכא הייתבחלמא
 להלן דאמרינן וכמו יוחנן ר' גבי אלעזר בר' בפרט טיבותאאחזוקי
 מעליא מילתא בחילמא חזאי הדשן ר' ר"א אמר ע"א[ נ"י ]יןבבכורות
 בהלום הדשן לר' אלעזר ר שראה כן גם ע"ב[ ס"ד ]דף בפנדות ונעקטינא
 אלעזר ר' אשר יוחנן לר' לאמדו ע"ב[ צ"ו ]יו ביבמות ואמרינןכנזכר.
 נכל חזרתו הוא יוחנן ד' של כי יודעין ההכל סתם ודורש יושבתלמידך

 הלכה נה"ב שקלים בירחשלמי הוא וכן הלז( לרב התלמיד דבוק היהכך

 על אלעזר ר' שעמד היסוד כך כל שיינחת מה שבן זה ולפי עי"שה'[
 רבו דברי לחשב מעליא מעידנא יאמר זה ידי שעל יהתבן ר' רבושראה
 נפשם בהתדבקות כאיל לצדיקים דוחיהם והתגלות מתוה סבה" זהוהרי
 בתורתם רבותם. הבחק טיוחתם. עדן בגן אשר הורתם וחדר אטעם חיקאל

 יבודר אשר נשמה עיבוד ומנתינת נשמכם,  קדושת בשורשחעהאתם.
 על כן שאין מה בהאבידם. כמדע יתברך השם ועבודת בתודתלרשעו
 היו שלהם החלומות רק יסוד. כ"כ יעמידו לא בודאי בלבד.חלובות
 בבכורות ז"ל רשן* דברי בצבן  שפיר כן על כנזכר. נפשם בשורשברורים
 יחשנן ר את ע"א שראה דהחלום מעשה להאי גם שסכינן אם כידגזכר.
 כנ"ל רבו שטופ מי גם שרזן כמה שמצית )הגם ר"ל את שדאהונאמר
 החלום( על כך כל שסמך )במה גדול דוחק הוא פקחם( מכל ב"ב.אווש
 רקס* מלשין כנ"ל ערצן ר' תלומד רק הוא לקיש וריש רבו. שתעוכיון
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 רגיל שהרה כזה פעמים כמה דמציט וכמו רווח התגלות ששך ואשוז'ע
 טוב בכי שיישב מבא ולמחזה לסימנא ליה והוי רבו את לראות ר"אכן

 כנ'י.שמעתת"

 גלגל רבא דבעי ע"א[ ס"ז ניו מנהות בש"ס להבין זכיתי לא זמאכן
 יהודה ור' מאיר ר אפילו היא ד"ה וכו' חלה( נלענין העיסה04"ט

 רעהא ידנו רבא אמר וכו' לה קווני  שמעת ור' יוסי ר' דלמא ארעמ'
 רבא אמר הדר מיתוקמא( וכפאן האיבעיא פתרת נהינו בעלמאדאחזיה
 שווי אח'צ רבא זה הגיד אם ידעתי נולא וכו' פוטר העכו'ט מירוחת"ד
 א"ע שיהיה איך יהיה כחת כן נתיישב מדעתיה ש כן בחלום לושגילו
 הלכה לענין בחלום לו לגלות שביקש במה בזה רבא ממך איךמובן(
 אשגח לא דך"מ ע"אן נ"ב דף נגשין פסקיק הא כנזכר. מתוקבלוכמץ
 ניו בסנהדרין וכן לבנות ואזה להרוס אני בחלמיה ליה דאתה אפילובזה
 שם שמונחים מה הם מעשר מעות בחלום אביו לו שנמטר לקרין ע"א[ל'

 בש'"צ כן ופטקינן ל"1מרא גם בחלום משגחינן לא כן פי על ת5ומצאם
 בתשובת וגם התשב"ץ בזה שכתב מה רדון ח'ן סעיף יי"ה נייחוור"מ
 לו לגלות ביקש למה להבין זכיתי לא בזה ועכ"פ ואכם-ל ציתשיבת
 ככה על רבא שביקש מציה פ"א דוקא בזה למה וגם הלכה לעניןבהלום

 בכ"ע: בימיה במהרה עיניה יאיר והשםוצ"ע

 כפריעת עוזיא דבר גדול דן הלכה ת"א קדתכן בירושלמיצב.
 עדה בקרבן עי"'וש חוב כפריעת שתרע מדברחוב

 כן גם ויב פריעת פצות קרוא משום פירש עדה נדהקיבן מעטהובפני
 הדבר על שטאמזה לפי ונטשה הבנטוה גדול כעין דושא פירש טהרהובפני
 שמוטל חוב בעל בפריעת סו הבי יעבור פן תמיד ומצטער דואגהוא
 אם כי משנמטר איט ריטטת ששך בשמירת אבל ככה על ודואג לבועל
 תבלין צריכים נבבטוטז"ה( שצקשם ודברי עכ"ד( שלנר המקום יראתמפני
 המהידי הקדחש הבשע בעפם ששומעתי מה פי על וי"ל לפירוששם.ופירהש
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 תפלת לענין ע"א[ " ע"כ, ט' )דף שבת הש"ס ברברי ז"'עמפשיסחא
 וכו', ליה מטרחינן לא חגורו( )ומהתיר המייניה ליה שרא מכיערבית
 וליצלי הכי ליקו ועוד המייניה לפיסר טריחותא ששת רב להמתקיף
 התוס' והקשו ישראל אלקיך לקראת הכון ד'[ )עמוס שנאמר משום)ותירצו(
 ותירץ החפניה למיסר טריחותא דכי קפייתא קועקע לתרץ תחש לאדלמה
 לקראת הכון שנאמר משום )כנזכר( דש"ס תירוצא ידי דעל הנ"להקדוש
 טריחותא רוכי הראשונה קושיא גם מחתא בחרא מתורץ ישראלאלקיך
 מתגבר זה יזר על וגו' הכון משום חגורה בלא להתפלל שאסוררכיל

 טירחא ושוב ויתפלל חגורתו יאסור שלא עחפות עליו ומטילהיצה"ר
 קושיא גם מתורץ ושוב היצה"ר על ולהתגבר להתעורר הואגדולה

 זי"ע הנ"ל הקרוש עכ"ר כנזכר המייניה למיסר טריחותא וכיהראשונה
 אינו חיובית עליו שאינה דמצוה בירושלמי הכא היטב מובן זה פיהשל

 אין כך כל מסיתו היצה"ר שאין וכיון למונעו כך כל היצה"רמתגבר
 זה לעופת פתגבר שהיצה"ר חיובית במצוה כן שאין מה גדולהנסיון
 מצווה שאינו ממי ונמשה המצווה גדול )וע"כ ולמחטיאו למונעומאוד
 חובו כפרעון והוי כנזכר( כנגרו כך כל מתגבר היצה"ר שאיןחששה
 וינצחו וכעזילחום הניגוד בכח מתגבר הרע היצר זה ידי ועל עליוחיובית
 חוב פריעת שאינה פמצוה חוב כפריעת שנניא מצוה גדול כן עלויעשה

כנזכר:

 והטיבך ח'[ הלכה )פ"א קדושין שם להלן הירושלמי ברברי י"ל121זדק
 וזיתם פטורים ואזם ומבחייבו היו פטורין מאבותיךוהרבך

 גדול רבסיון היה לא )ע"כ מלכות עול עליהם היה לא אבותיךונתכתבתם
 הנסיון ע"כ מלכיות מעול ניגוד עליהם שיש כיק כנזכר )והייםהירהשלפי עכ'י מלכות עול עליכם שיש פי על אף ואתם בגוד( היה שלאפפני

 כנ"ל: מאבותיך הרבך ובזהגדול(
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 )הי"ג ומלכות וכו' ושבחה שיד וכו' שמך ישתבח בברכתצג.
 ה"'ג מדה נגד מלכו"ת תיבת על הכונהשבחים(

 הנודע פי על כפשוטו "'ל בסירור כמ"ש לבנו"ן מ"ן נוזל"'ם וכנגרונק"ה
 לבנת מן עוולים ט"ו[ ד' ]שה"ש מלשון מז"ל כי ז"ל מפאת הרמ"עמספרי
 שמו יתברך העליק מרצון והיינו מדליו מים יז"ל ד'[ כ"ז ]במדברוכמו

 ע"א[ כ"ח דף ]חי"ק חז"ל שאמרו מה יובן ובזה למטה מלמעלהההשפעה

 שאין מילתא תליא בתצ"א אלא מילתא תליא בזכותא לאו ומזוני בניוצי
 ותלילה בי"א( גל"'ק )היינו במז"ל תלוי הכל 8מ המון שיחשבו כמורבונה
 ומזוני בני ח5 באלו כי דאשמעינן זדו אדרבא אלא פרטית השגחהבלי
 העליון מרצה רק למטה מעשינו לפי )בזכותא( תלוי אינו הנ"לרויתי
 ולמי עת באיזה הטוב מדצות השפע עלינו שנוזל מה לבדו שמויתברך
 מלכו"ת בתיבת בסידור הכונה רמוז וזוף הנ"ל( הרמ"ע )וכדברישירצה
 יחשבו אל למטה עשיה בבחינת רפא מלכו"ת שמרת וכיון השג()מדה
 במזלא תלוי זה כל רק וכיוצא ידים ופתיל וחריצות דלמטה בסיבותשתלוי
 תתעה מיל"א שומא ונק"ה על לבנת מן ונוזל"'ם הבונה( )ע'עופלאה
 נפלאה )משע"א לבדו שמו יתברך מרצונו ההשפעה ויורד שנוזל מההיינו

 כנזכר: תתאה(למזל"א

 את לבדאת הקב"ה שרצה בשעה ה'[ ת"ח דבה מהמדרש ידועצד.
 שמד אמת וכו' כיתים כיתים מלה"ש נעשו רואשוןאדם

 לארץ והשליכו אמת נטל הקב"ה עשה מה שקרים שכולו מפני יבראאל
 נהיך אלסיכסיה שכסים מבזה אתה מתי עד להקב"ה מלה"ש ואמרווכו'
 וצדת תצמח. מארץ אמת פ"ר ותהלים שנאמד ה(1ץ מן האמתתעלה
 בשביל ודה העולם בריאת תכלית כי בפארסות ר"ל וחיו. דדקיניואומד
 לפניו רוח בתת חיש העבודה בגשמיות יתברך השום את שיעבודהאדם
 חיבי השפלה וסטוץ מחגך ומעשיו מחשבתו לרוש כשיכולים)כנודע(
 הארץ לאשר שמו יתברך לרעינו נמרח לריח בכונתו ולהעלותהגשמיותה
 סדיר רחוקה מ14ד ו1א כי נפרד יבקש לת14ה הו1מר5 בטבעההגשמיות
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 אחד כל רק ודוימריי הגשמיי בטבען ובריותיה ענעיה כל כן עלה49ת
 הרום רצע להתכלית לעשות ולא המזוהמות תאותו וחומרת עצמולטובת
 כרי העולם לברוא רצונך אם באמת אמ"ת מרת שהואלה וזהויתברך.
 בטבעו וזהו חומריי העולם את תברא הלא אמנם האמת וזהושיעבדוך
 האמת את ולא נגיעתו לתאות אחד כל רק נבראיו יבקשו כי האמתהיפך
 מלאכי לו השיבו שפיר אמנם יברא. אל )האמת( שפיר אמר כן עליררשו
 שהם הקדושות הנצוצות שהשליכו מה היינו ארצה אמת שהשליךהעורת
 וממילא כנזכר. ארצ"ה אמ"ת השלי"ך וזהו הארציות בעומק האמ"תשורש
 תכלית חזן משם הנצוצות יעלו הארציות בעבודת הנצוצות שנעלו ידיעל

 שהם הארציות בעבודות להבורא רוח נחת יהיה זה ידי שקל כיתהאמ"ת
 הנצוצות העלאת הוא זה ירץ העל הארציות תשת בשביל נסיונות ירץעל

 שאלו זה העל כנזכר. האמ"ת לתכלית וזהו כנזכר החומריותממעמקי
 האמת הוא זה כל שעם )כיון שלך טכסיס מבזה אתה מתי עדלהקב"ה
 זה העל השאול. בעמקי בארץ מושלכים  הקרואות הנצוצות שורשהיינו
 זה ידי על הנצוצות היינו האמת )שיעלה תצמח מארץ אמתהשיבו(
 נסיונות ינץ על העבודה יסגלו ושם הנימרח להארץ אותםשהשליכו
 צמורם להוציא תצמח מארץ אמת זה ידי ווי מזולל יקד מוציאשיורו
 כנ"ל: שמו( יתברך לפניו רוח נחת להרבות פרח ויוצא ציץויציץ

 זה על קטטה רכוליה יברא אל שמר שלום במדרש שם רנמ"ששכה.
 שלא כיע השלום במדת עשו מה כי העולםתפסע

 שלא שטען טענתו השת אותו דחו למה כן אם האמת כמוהשליכוזע
 בקצרה אחד רבר יל אהד צדיק בשם זה על ושמעתי כנ"נ העולםיבראו
 טענה עוד הוה לא )ע"כ שלום נעשה ממפלא האמת כשמשליכיוכי

 רורפי בעוה"ר ודא כאשר פירושו והמ"י וש"י עכרפח"ח כניע(להשלום
 יהרסו זה ינץ רעל ועקיה ודת התורה מצות על לוותר גםשלמונכם
 דבר עוד אין כי שלום נעושה זה ידי העל האמת שמשליכע השויסודותיה
 ומלשון שקר ממדמות נשמרנו ה' כמובך שומן הרשע לבין בישהחוצץ
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 כמה שכתבתי וכמו שלום הקב"ה( של נבשמו בשקד יכנווע אשדדמיה
 מ"ט[. ד' אות יעה ]עייז בעה"י. בחיבורייפעמים

 נפתלי מו"ה המפורסם החסיד המאוה"ג הרב מירידנור2טנחערני
 ובדיחותא( צחות נע"ר קוו"ד דקהלה מו"צ ז"לשרייבער

 הולך קולו היה לישראל תורה שכשניתנה ע"א[ קט"ז ]יר זבחים הש"סע"ד
 בהיכליהן רעדה אחזתן העולם אומות מלכי וכל סופו ועד העולםמסוף
 יש טובה חמדה להם אמד כו' וכו' הרשע בלעם אצל כולם נתקבצווכו'
 לעמו עוז כ"טן ]תהלים שנאמד לבניו ליתנה וביקש וכו' גנזיו בביתלו
 היינו הגמרא. עכ'ע בשלום עמו את יברך ה' ואמרו כולם פתחו מידיתן
 התודה יקבלו כשישראל שידעו העולם אומות למלכי אחזתןדעדה

 עבודה בדיש נוכדאיתא ומלכיהן העולם האומות כל יבטלו אזויקיימוהו
 אצל כולם ונתקבצו להם( אשד וכל ממונם שהתיר גויים ויתר ראהזדה
 בנבואת בלעם כדרך ח"ו להפי* ישראל נגד שיתחכם הר17עבלעם
 ידי נהלל בניו לישדאל ויתנה להקב"ה יש טובה חמדה להם ואמררשעתו

 אין התורה ישמדו וכשישראל כנזכר ומלכיהן העולם אומות את ידחוזה
 לעמו עוז ה' בלעם( עוד להם ואמר ממעמדן. ישראל את לדחות עצהלו
 היצה"ר. כנגד ותקיפין עזין שהם מפני לישדאל תודה להם נשנתנהיתן

 כולם פתחו מיד העולם אומות השיבו זה רגל ע"ב[( ע"ה ]ביצהוכדאיתא
 שלמוני"ם כלומד שלום ברודפי אותם נשיברך בשלום עמו אתיברך
 ידוש זה ידי רעל מהתורה זה ידי על ולוותר הפושעים בין לפשרשירצו
 ישראל יפלו זה ינץ שעל העולם אומות התנחמו ובזה מעט מעט הדתכל

 הדת( יקיימו כשלא זה ינץ על יגלו וישראל ]חלילה[ יתקיימו והמה]ח"ו[
 תלמיד של חולין שיחת אפילו אך בדיחותא דרך הם כי אם הנ"לעכ"ר
 זה שאמד מי שכן מכל לימוד צדיכין נז'ע( כמותו דיעה בו שישחכם

 נטו דרבנים אשד קהלות כמה החויב חיש הוא כן אשד בחושמהירוע
 בח" מזה כתבתי וכבר כנ"ל. תשלום של שער באדרת שתכסוראשם
 נוונן הנני לכן קנאתי את בקנים עה"כ פינחס פרחות עה"ת השלוםחיים
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 שלו"ם של קסיעא וא"ו הוא כן פי על ואף )האמיתי( שלום בריתי אתלו

 במהרה דוד בית מלכות כשיבא רק בעקימות זה אפשר אי בגלותנולאשר
 ]יעכז שלום: לך וישם עה"כ נשא[ ]בפרשת שם כמ"ש שלום שנקראבימינו

 עי"ש[: ג"ז אות מה"ק חורה בדבריבדברינו

 תלמיד כל רשב"י משום ר"י לאמר ע"ב[ ל"א ]דף ננורות בש"שצו.
 שפתותיו הזה בעולם מפיו שמרעה דבר שאומריםחכם

 מנחם רבינו בשם ווילנא( )בדפוס הגליון על בשטמ"ק וכתב בקברדובבות
 זבות שפתותיו כלומר דייבא זבה דמתרגמינן זבית לשון דובבות ז"לחסיד
 כיק ענבים של כומר גבי קאמר נמי והכי מפיו ריר ונוטף הישןכאדם
 ישן לאדם וכן לזב לדמותו דנקט ומה עיי"ש עכ"ל דובב בו נוגעשאדם
 כמו זב מהו כפשוטו לפרש ליה הוי לא וכי פלא הוא מפיו יוצאוריר
 ה"נ[ פ"א בכורים ]ייהילסי חז"ל שדרשו ודבש חלב זב"ת ח'[ ג']שמות

 רז"ל מדרש עם להשוותו ונראה וי"ל וכיוצא התמרים מן זבשהדבש
 שנה בטללי להחיות אטומים דר"ה א' יום במוסף הפיוט בפישמצינו
 כשלומדים חז"ל( מדברי )תשא ז"ל מפאריז יחיאל רבינו בשםשמצינו

 ועושהו משמרו הקב"ה מפיהם היוצא ריר הספר על וישניםדוזלמידים
 שאומרים מה והנה ס"ה[. אות ח"א ד"ת ]יעיז עכל"ה. הארץ מתי להחיותטל

 כי המתים תחיית בחינת מעין זה הרי פטירתו( )לאחר מפיו ד"תשמועה
 חיים. נקראים במיתתן וצדיקים חיים בחינת שעה באותו נקרכןאז

 ז' דף ]שקלים חז'ע שאמרו מה והוא באמת כן יחשבו כזו ושעהובמדרגה

 כמעמרים כיק היינו זכדחנם הם דבריהם לצדיקים נפשות 8דסוץ איןע"א[
 )מצבה( לנפש א"צ ומטבלא חיים בבחינת הם זכרונם הם )ד"ת(דבריהם

 וכיק כנזכר ח"י בחינת סוגיא מי ולא למצבה צריכין )ומת( נפטר רקכי
 ושפתותיו שמועה מפיו שאושרים מה המתים תחיית בחינת מעיןעההו

 הנ"ל ז"ל וסיד מנחם הר"ר ופירש בלישניה דייק שפיר בקברדובבות
 מעין התהו כית כגאל מפיו ריר ונוטף הישן אדם כמו זבות"שפתותיו
 וריד הישן מת"ת בא שהוא בפיוט מפאריז הר"י כדברי תחייי'ושורש



 תצג וצררה תליתאי מהיוראדברי

 ההחסינים רבותינו דברי ע"כ כנ"ע המתים תחיית בא ומזה מפיופטף
 בכ"י ממש בפושל נחזה עוד כן שמענו וכאשר הם ואחד יתאחדוז"ל

 הענין בפנימיות גם בזה בגו דברים עוד כי והגם אמן: בימינובמהרה
 ברור כן גם כפשוטן הם הדברים זה כל 8ן ורז"ל הראיונים דבריבכונת
 יהי וכן לאמתן אמת כפשוטן עקרים בי"ג מאמינים בני מאמיניםואנחנו

 אמן(: בימינו במהרהרצון

 דרבי, לקמיה אתיא אחר של בתו ע"ב[ ט"ו ניו הגיגה בש"שצז.
 לו אמרה את מי בת לה אמר ושנסני. רבי ליהאמרה

 חח[ איוב כתיב והא בעולם מזרעו יש עדיין לה אמר אני, אחר שלבתו

 לתורתו זכור לו אמרה במגוריו, שריד ואין בעמו נכד ולא לו ניןלא
 ואמר בכה רבי, של ספסלו וסכסכה אש ירדה מיד מעקהו, תזכורואל
 הגמרא. עכ"ל וכמה כמה אחת על בה למשבחין כך בה למתענין ומהרבי

 זרע עדיין להם ויש עשו כגון רשותם כמה ההא תמה שםוהמהרש"א
  עכ"ל בו ומורד רבוע שיודע טפי גרע הזה רבי הלדעת ואפשרבעולם,
 חז"ל בדברי מצינו אדרבא ההא ררבי קס"ד יפלא ובאמת ז"למהרש"א
 תורה למדו ונמן 12ל בניו מבני ע"ב( נ"ז דף ובניטע ע"ב. ח"ו דףןסנהדרץ
 ]וכמו -שאני העולם שמות ברשעי אולם שם עוד וכן וכו' ברקבבני
 דאמכעיסים העולם אומות אלו של 2ום נזכר לכך כי לוי בקדושתשכתב
 גדול השם קידוש מהם שנציע נברכן שלכך יען בתורה פעמיםכמה

 פעמים כמה שמם לכתוב זכו לכך זאת נעירה ידם ושעלבמפלתם
 ס"ט דף נפסחים חז'ע שאמרו וכמו טפי גרע ישראל ברשעי אבלכנודע[ בחאג'"

 כנ"ע. המהרש"א תירוץ יתכן זה רשל מכ*, קויה ופירית שנהע"בן

 והלא פרנסני רבי לצי ואמרה שבאת כית טונא ק1א מאמנם
 בודקין ושרן אבות, על יומתו לא ובניס ט"ב ע"ד נדבריםכתיב

 דף בע"ב נכדאיתא לו האירע מה הקדוש מרבינו ח"ו נעלם וצילבצועת,

 בעלי יכנסו אמד בצורת בשני אוצרותיו מופתח לרבי בעקמו ע"אןח'



 יצוריו; תליתאי מהדוראלנבריתצד
 פרנסני ואגל וכו' מכם עמרם בן יונתן רבי רחק וכו' משנה בעלימקדש
 לי אוי ואמר מצטער וקא רבי יתיב דנפק בתר פרנסיה, וכעורב,ככלב
 רוצה שארנו היה עמרם בן שיונתן שנגלה עד הארץ לעם פתישנתתי
 אין רבי דאמר לטעמיה רבי כולם יכנסו רבי אמר התורה מכבודליהנות
 בעמי התינח כן ואם הגמרא עכ'ע ע"ה בשביל אלא לעולם באפורענות
 שיך הלא ~מוד ל"ש דממ"לא נקבה אבל תורה למדו שלא זכריםהארץ
 דגם י"ל ונוולי מלפרנסה רבי אותה דחה למה כן אם הארץ עמיגבה

 משום בשבילם( לעולם בא )דפורענות זה שייך ד~רץ עמי נשיבנקבות
 כ"ז ]שם נאמר חצילם וכיוצא ואיסורים נרה בטהרת היטב נזהרותדאין

 נבערים בימיהם הארץ העמי היו )כאשר בהמה כל עם שוכב ארודנ"א[
 מנשי אינה אם מקודם לבדוק רבי רצה כן העל כנודע( ויר"א דעתמכל
 מש"ס קערא הא סובא קערא אי אמנם כנזכר. לשיטתו והיינו הארץעמי

 להאי אחר דרוגיה אלקלי יוסף א"ך ע"אן קג"ב ]דף חולין בשףמפורשת
 בעולם הינו ימים והארכת לך ייטב )דלמען ברתיה בר יעקב כר'קרא
 ששכמי אהד יעקב( )ר בחן בן לאחר לו רהיה מפורש והרי חטא לאהבא(

הש'"
 עדיין הודע בלי ששאל עד יעקב לר דבי ידעו לא וכי המפורסמים

 אחר(. של בחר בן הוא יעקב ר' כי ידע שלא )או בעולם מזרעויש
 הדתץת י02דד דטתיס[ ]בס"ד תנא ששיא היווזסין ספר דברי לפיובפרט
 ידע לא האיך אחר )אלישע( של ממש בנו היה יעקב רל דיעותהביא
 וסיכסכה אש שירדה מה קאי זה כל על ואחי כזה תנא מזרעו שישרבו

 כל כרגע ושכח בקופד טעה כי השמים מן לו להרזית רבי שלספסלו
 נתנערה 1סב25ףו ין נ' נתהלים כתיב לאשר כנ'ץ וזרות  וקושירת הטעיותאלו
 דשדוש רבינו אצל ובפרט האלו המדאים הקדושים התנאים אצלמאוד

ז"'ע:

 ד[ ]יבאס תכתיב סקר ר"ל אמר ע"ב[ מ"ד ]דף בנוות בש"שצח.

 מדה לא זרמתי ווציצצצך, ועקרה עקר קי ימיהלא
 צפע תצא שלא כבוצת עצל- שתמהם )פירש"י שבבהמתך נימן עקהבך



 תצה לערריה תליתאי מהדוראדולרי

 שלא ועקרה התלמידים, מן עקד בך יהיה לא ריב"ל אמר מט(בהטלת
 כבהמה. עצמך משים שאתה בזמן אימתי המקום לפני עקורה תפלתךתהא

 נשמעת תהא בנים, על וכשתתפלל עקורה תפלתך תהא שלא)פירש"י
 בפירש"י והנה רי"י חמ"ל מים( מלהטיל תמתין שלא כבהמה.תפלתך.

 ימתין טלא עקד בך יהיה לא הך והתש אחד דבד אמדו ור"ל דריב'עי'י
 ט"ו ]דף במכות דאמרינן )וכהאי ח"ו עקד להיות מביא זוע כימלהשתין

 בט"ו ג' נסימז בש"ח ועיין תשקצו בל משום עובר נקבע דהמהצההע"ב[

 בל משום בשניהם עובד קטנים דהמעיהה שם[ זהב ובמשבצות י"גס"ק
  ששת דרש ע"ב[ כ"כ ניו ביבמות וכן עיי"ש עקד יהיה לא ומטוםתשקצו
 בדישותיו הונא דב מאריך שהיה ופירש"י התא דרב מפירקיהאיעקר
 בזה וכדאמרינן נעקרו זה ידי ועל עצמן ומעמידין רגלים למיוצריכין
 ודב גידל ורב זבדא בד בר"א ע"ב[ ס"ד ]דף ביבמות שם וכןבבכודות.
 כיון בנים על נשמעת תפלתו דאין דקאמר זה מה כן ואם עיי"ש(חלבו

 ע"א[ ס' ניו בברכות דקח'ע כית  לאשמעינן אתי מה כן אם עקרשנעשה

 להתפלל לו אין עקר שנעשה כיון ממולא נסים מעשה על מתפלליםדאין
 בבכודות מפירש"י התוס' נטו כנראה זה ומטעם בנים, שיוליד ככהעל
 קאמר תפלה דלכל ופירשו עקורה( תפלה  תהא שלא ר"  ותומ'בזה

 כבהמה עצמו למשים אלא מתקים העולם דאין ע"ב[ ה' דף בחולק]כדאמרינן
 להשוות ושלא להצדיע אמנם עיי"ש שאינו כמי  עצמו משןשהןובמי

 שמעכב במי בזה דמיירי ובמה ולהתום' פידש"י בין כ"כ גדולהפלוגתא
 הה"ק מאאש"ר ששמעתי מעשה פי על "י מים מלהטיל עצמןאת

 שהיה מה דק אלו בבמו גם גדול דיקן ]שהיה אבדפה"ק זי"עמהק"ש
 כי ז"'ע[ הקדהםיס ומאבותיו רוח נאמני איש מפי אנש העובדאמקובל
 דשואמץ נסיעתה ובדרך א' פעם נסע מב"ש ז"'ע שמעלקא ר' רהגה"ק
 עד מיד צדק גואל ביאת על משסיו ומדיגת ועבודתו בתפלתו כךכל

 בעגלה  עברו פדי אפנם אתר על בתפלתו פשע פעל כי לו תראהשידע
 ולירד לילך יכול היה הלא קטנים לנקביו שנצרך מרגיש תגיה ההרבנצרד
 העגלה שירדה עד המתין כן על ההר במורד העגלה רדיפת מפנימהעגלה



 נקררה תליתאי מהיוראדבריתצו
 השמים מן אח"כ לו וגילו לקטנים והלך וירד להעמיד ציוה ואזמההר
 התעכבו ידי על אך משיח אז שיבא בתפלתו שיפעול נגמר כמעט היהכי
  עצמו את לעכב יכול שהיה פשיטא והנה בזה תפלתו נדחה לקטניםאז
 שהיה כזה הדחק ושעת בדיעבד שמותך צ"ב[ ]סימן באו"ח המבואר זמןעד
 שם הנזכר זמן לעכב יכול היה לא )ואם לכתחלה ומותר דמי כדיעבדלו

 משתין היה או נפש מסידת לו היה בקדש דרכו כידוע בודאיבש"ע
 אלא דינא( פי על להתעכב יכול שהיה ודאי אלא ולמטהמהעגלה

 התאמצו בעת ובפרט מאוד נשערה מביביו ז"'ע כמותו וקדוששבצדיקים
 הגיעו אז כי ]בידעו נגדו ומתאמץ לוחם הבע"ד שאז צדק גואל ביאתעל
 נדחה כזו חומרא קץ על וע"כ ר"ל בקטרוג" עת בכל לגמרי[ קצוכבר

 לפני עקודה תפלתו תהיה שלא ירצה שאם ריב"ל הזהיר זה ועלתפלתו
 תהיה לא שאז אחד רגע אפילו להשתין שצריך בעת ימתין לא אזהמקום
 כנ"ל שלימה הגאולה על כשמתשלל גם פעם בשום ודחויה עקורהתפלתו
 כנ"ל. פעם בשום דדן בכל אפילו להמקטדג פה פתחון לתת שלאוכדי

 ר' ר הגאון כמו וקדוש הדור לצדיק רק שייך לא שזה פשוטאמנם
 וסביביו גדול מחמיר שהיה הנ"ל ז"'ע מניקלשבורגשמעלקא

 לדמזמיר כלל טוב אין כערכנו לאנשים אמנם כנזכר מאודנשערה
 או קטנים לנקבים שצריך דזמרה פסוקי אז התפלה באמצעבדמיונות
 בזה המחמיר כי ז"'ע ואבותינו רבותינו ככה על שהזהירו וכמוגדולים
 כן לו שנדמה היצר בעצת דעתו ובלבול תפלתו בכונת סיקל זההרי
 הגה"ק ביהוד )חטאני באורך ג'[ ]סימן חיים אודח נמוקי בחי' שכתבתיוכמו

 ינחש הנברך והשם וכנ'ע( צדק הגואל על התאמצות ובענין הנ'"למהר"ש
 אמן: בימינו במהרה ויגאלנו תפלתינו ויקבל שמו למען צדקבמעגלי

 שמערם מי תפלתו דנתקבלה כנ"ל בבכורות התתי ובמ"שצט.
 תפלתו לקיבול פריכות זה ומה וכאץ. כבדמהעצמו

 עית בענין ע"א[ נ"ה ובדף ע"ג י"ג ]דף ברכות הש"ס דברי פי עלי"ל



 תצו הצרורה תליתאי מהיוראדברי

 מתקבל אינו זה ידי ועל בכונותיו בתפלתו כראוי שמכוין שחושבתפלה
 מ"ז(. אות הלקוטות ובמאמר ה' אות תנהנא מהדורא ר"ת בת" בזה מ"ש]תתן

 בני ה' תושיע ובהמה אדמ ע"ב[ ה' ]דף בחה~ן שם מ"ש יובן בזהוהנה
 ועמוקה( ערומה בדעת כראוי בתפלתו )לכוין בדעת ערומים שהןאדם

 השם לפני כראוי לכוין ידע שלא באמת )שחושב כבהמה עצמןוכשימין
 מעלת עדך לפי בהמה בבחי' מאד פשוש כאדם מתפלל הוא דקיתברך
 לידי ובא שמכוין תפלה  עיון לו )שאין ה' תושיע לזה וגובהו(השי"ת
 אדם שבני ע"א[ פ"ט ין ]חייז שאמרו זהו וגם כנ"ל( אח"כ לבכאב

 נעקרה תפלתו אין זה ידי על הנ"ל( בדרך )היינו כאין עצמןמשימין
 הנ"ל: התוס' לדבריומכוון

 צדקה הצדקה מן יותר גמ"ח גדולה ע"בן מ"ט ]דף 10כה בש"שק.
 פירש"י וכו' בממונו בין בגופו בין חסרים גמילותבממונו

 חתן משמח קוברו נושאו למת מספיד כגון בגופו. בין חסדיםגמישת
 לא מדוע ניפלא ק"אן. אות ח"ו בד"ת מ"ש ]ועייז עכל"ה. בדדך חבידומלוה
 ]ננדריט )וכדאמרינן לפניו ולרבץ אליו לילך בגופו שהוא חחים ביקורנקט

 פקוח שהוא )בשביל ונחוץ עיקד יותר הוא חולים ביקש והלא ע"א[(י
 וכיוצא ולנושע המת מקבורת ר"ל( מסוכן בחולי השבת את ודוחהנפש

 על מצוה הרס הולים 1ביק1ד דון הלכה פ"ר אבל ]הלכות דומב"םוכמ"ש
 להם ושדעת כ,[ ר"ח נשמות עה"ב ע"א[ ק' ]יף ב"ק בש"ס מפורש וגםהכל
 דחשב והרי קבולה. זו בה חולקם. ביקור זו ילכו גמ"ח, זו הדדךאת

 זו בה קודם כנ"ל( שבגופו ממצות )שהוא חולים ביקור זו ילכוהגמרא
 ]חיים הנ'י מש"ס וי"ל כנ"ע, חולים ביקוד רש"י השמיט ולמהקבורה

 דבי נכנס שחלה עקיבא דבי מתלמידי אחד מתלמיד מעשה ע"אן מ'רף
 דבי יצא התחתני דבי אגל חיה וריבצו שכיבדו ובשביל לבקרועקיבא
 המפרש פי' דמים. שוקי כאלו חחים מבקר שאיש מי כל ודרשעקיבא
 כל לחולה לו עושים לבקרו שנכנסים אדם שבני מפני קום הדא"שוגם

 החולה את מבקר ששרט כל דימי רב בנום שם אמדינן עוד וכןצרכיו



 עררתן תליתאי מהיוראדבריתצח
 )בסוכה( בזה רש"י נקיט דלא מה שפיר זה ולפי עיי"ש. שימות לוגורם
 גמילות רק הוא כאלו נראה דהיה כיק חסדים גמילות בכלל חוליםביקור
 לבקר הילך בגופו חס"ד לעשות ירצה אם רק הוא כל כשמוחסדי"ם
 אמנם הרע( משורת לפנים )עזיא חסד עשה לא הולך אינו ואםחולים
 העץ חווים ביקר לא אם גמר חיוב והוא ביותר הוא תמיר אררבאבאמת

 לחשוב שלא כדי בזה רש"י חשבו לא כן על כנ"ל ממש דמים כשופךזה
 כנ"ל: חומרתו ערך בגודללהקל

 זכירה ואית לסב זכירה אית ע"א ק"מ ]דף ויצא פרשת בזוה"קקא.
 ושם וכו' לביש פקידה ואית לטב פקידה איתלביש

 בנע ופקדני זכרני עליה יימא לא צלותיה צלי כד נש בך העמודן]בסוף
 מן מלה לנמלא וזמינין לביש. ופקידה וזכירה לטב ופקידה זכירהדאיכא
 זכאה איהו אי בר ליה ולענשא נש דבר חובוי לאדכרא ואתייןפומא
 כגת לי ישכחון לא לביש ופקידה זכירה ההיא חובוי בדקוי דכדשלים
 אתר בכל דהא לטובה, אלוה לי זכרה י'ט[ ה' ]נחמיה דאמר )נחמיה(עירא
 עבל"ה. דסגיאע בכללא סגיאע בין גרמיה יכלול צלותיה צלי נשדבר
 רק זכרני זכירה במתם יאמר לא כי מפרש יש מביא שם החמהובאור
 רק לי" "זכרה סתם לומר זכותיה על סמך לא עזרא דגם מזהמשמע עכ'י לטובה אלוק לי זכרה דאמר דעזרא אח"כ וכמ"ש לטובהזכירה
 קעש אחד כל בודאי ריתמי בדרא אבתויה נעני מה ואנן לטובה)סיים(
 שאש )בתחלה( ויבא יעלה בנוסח לעצמי נהגתי שפיר כן על בזהלנפשיה
 חברותם היינו "עיבה" תיבת שם לסמוך ופקדוננו" זכרוננו "ויזכרשמרים
 זכרונם שניהם על קיטובה" )וקאי וכו' אבותינו וזכרת נלטובה[ופקדוננו
 דמה לומה ואע לביש(, היא לסב ופקידה זכירה שתהיהופקדוננו
 זהו 'לטובה" לשליטה לפניך ישראל בית עפך כל וזכרון אח"כוהאומרים

 שאט מפני וגם כ( לביש. ופקידה מזכייה להשמר לשת התיקתכבר
 בסגיאץ עצמו נכלל זה הוי ישראל' בית  עמך כל שזכרון אח'צאומרים

 אהד, זה  נצה יגר. יזיק היא )ע"ב( שם בזוה"ק כמ"ש ישראל ביתכל



 תצע רצורה תליתאי מהדוראוקברי

 כנ"ל 'לטובה" לפליטה אח"כ שמדים שאנו רמה א( ברבך. תשובותושתי
 בלשת )ומפסיקים ופקדוננו זכרונם מתיבות אפסקיה רחיקא שרתעהיא
 עיר ירושלים וזכרת עבדך רור בן משיח וזכרון אבותינו "וזכרתנוסח
 ואתי דחיק הוא ע"כ לפליטה"( לפניך ישראל בית עמך כל וזכרוןקדשך
 "זכרוננו לתיבות מאור( כך כל )הרחק פניו שלפני על רקאי לומרמרחיק

 וזכרון ליה אדסמיך שייך דדצא לומר יותר אררבא ושייך ב(ופקרוננו".
 כנ"ל לטובה וצא בודאי ישראל" בית "כל זכרת כי ישראל בית עמךכל
 ופקדוננו זכרוננו לומר צריך ע"כ כנ"ל. פניו מלפני אררחוק קאיולא

 כדקא לפרשא צלותא דצלי מאן האי בזוה"ק אחר במקום וכמ"שלצבה
 שם הביא אולם )וכנודע(. וכף למקטרגא מקום למיהב דלא בגיןיאות

 הכונה רק הנ'ע הפירוש הוא שיבוש כי ז"'ע מהרה"ו מרן בשםבהנה"ח
 כמו רבים בשיתוף אלא יחיד כלשק עצמו את יזכיר שלא לומר)בזוה"ק(
 אלא יקטרגו כי יושבת אנכי עמי בתוך "ג[ ד, )מ"ב שאמרההשונמית

 עכל"ה. אענש לא יחיד בלשת שאמר שאפילו כעזרא גמור תסיר הואאם
 הדחק. בשעת שלא אפילו עליו לסמוך מהרח"ו מרן הואוכדאי

 דהא כלל ארוכה מעלה זה אין עריין ויבא( יעלה )בנומן ,ניעואולם
 כרחו בעל הוי ישראל" בית עמך כל "וזכרת אח"כ רקאמרכית

 כן )דאם כולו ישראל כלל על קאי לא ופקרונם" "זכרוננו לשתהטסת
 ומ"ש כנזכר( ישראל בית עמך כל וזכרון אח"כ בכפיל"א אמרולמה

 ביתו בני על הייע כרדד בעל רבים לשון בסוף טא"ו ופקדונב"וזכרוננ"ו
 יצר ועפשן שמתפלל הצבור על בצבור( )כשמתפלל או אליוודגלתם
 ובפרט ונטשן שהתפלל הצבור כי חשש, יש ובודאי בושש צריךהנדיין
 זכירה אם היא ח"ו ספק ואם ופקידה לוכירה כדאים אינם בלבר ביתובני

 מחטאתי סדותי לבי זכיתי יאמר ומי פנקסו את פותחין לבישופקידה
 וף'כ )נחסנה( לצערא עצמו את לרמות יוכל אשר כנ'ע( רגלוים עם)גם

 בלשת צדתו א"נ וכולל כנ'אל ]לטובה[ ופקדוננ'ץ זכרונכם בלשוןכשיצמר
 מבדאל בית עמך כל וזכרת בסוף ששמר כיק לסיוע וגם כנ"לרבים



 הנררזץ תליתאי מהיוראדבריתק
 עכ"פ לטובה. לאצטדופי חזי כנ"ל( ולשונו התפלה מקום בריחוק)אפילו
 ו' מהוורא כ"ת יקמז ]ועלז הנ"ל מנהגינו כפי ליזהר יוכל הלבב ורךהירא

 : ע"ב[אות

 אלקינו ה' בית למען בך שלום נא ארבדה ורעי אחי למעןקב.
 האיך לדקדק יש ח'[ קכ"כ ]תהלים לך. טובאבקשה

 גלותנו בסוף גם מישראל אחד כל זה לומד מלכנו דוד זההעמיד
 אבקשה אלקינו ה' בית "למען הדור ועונות העולם וקלקולובחשכות
 שהוא כמו בו קרבנות שיקריבו כדי המקדש בית שיבנה היינו לך".טו"ב
 וזהו ע"א[( ה' דף ]כרכות חז"ל כרבדי תוד"ה אלא טו"ב )אין התודה פיעל
 הדי לומד למקטרג מקום ח"ו יהיה הדי אמנם המקדש. לבית לךטוב
 וגו' זבחיכם דוב לי למה הא[ א' ]יעשה נביאיו ידי על הקב"ה הזהירכבר
 ידי על בגלותנו מזבח לה' נבחר וצדקה משפש עשן ג'[ כ"א]משלי

 בנין על נבקש ואיך והגשמיי הרוחניי מצבינו בשפלות הגדולותהנסיונות
 טענתו הסדיר שפיד זה הצל ככה, על טענותיה זכות ואיה המקדשבית

 הצדיקים )שהם ורעי אחי למען ולשונו. קדשו בדוח מלכנו דודוהקדים
 היינו וגו'[ אחיך ימוך וכי ]בד"ה בהר בפרשת הקדוש החיים האודכמ"ש
 ובתיזוה"ק ע"כ[ ב"ה ]סוכה בש"ס כדאמרינן דוד בכל שישנם צדיקיםהל"ו
 הלא בחו"ל[ וכנגדן הקודש בארץ ל"ו היינו ע"ב שהם ע"ב[ נ']חכ"א

 קדשו בהיכל יעבדוהו הטה אשד המקדש בית לבנות כדאי עכ"פבשבילם
 במדיד כדאמדינן די'ד בית מלכות )שהוא שלרום נא אדברה למענם(ע"כ
 בימינו בטהרה )שיבנה לך טוב אבקשה אלקים ה' בית למען בךנשא(

 במהרה צדק גואל בביאת המקדש( בבית שם כנ"ע ויעבדוךבזכותם
 אמן:בימינו

 בכי טוב. אבקשה בענין ס"מתי כען. עד דסהען. רחמנאבריך
 א' ]ביום בימינו(. במהרה כן עיתקתם רצה יהי )כןטוב.

 צב"י במסיר אבותם. לשמות איתותם. במסשר פור"ת[ למב"יי"ס



 תקא קצורה תליתאי מהיוראד21רי

 בכ"ע יתברך השם יוסף כן תפלה ואני זי"ע. הקדוש אבי שםהוא
 יופיע תור"ה. בדבה"י מהדורא. בתר במהדורא הבאים.בחלקים

 בימינו: במהרה הבחירה. בית ובבנין אורה.עלינו
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